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Overview
Ethmar is a holding company

إثمار هي شركة قابضة هدفها

with a main objective of “Adding

األساسي " إضافة القيمة " من

Value"

األعمال

by

promoting

and

وتطوير

تعزيز

خالل

developing diversified businesses

من

across a range of key sectors at

على

the local and international levels

والدولي

in cooperation with our main

بالتعاون مع شركائنا الرئيسين

partners to achieve efficient

سعياً لتحقيق جهد مثمر ونمو

continues growth by providing

عوائد

tangible, sustainable and long-

وطويلة

term returns.

مجموعة

عبر

المتنوعة

األساسية

القطاعات

المحلي

الصعيدين

توفير

عبر

مستدامة

مستمر
،ملموسة
.األمد

نظرة عامة

WHAT IS TAMKEEN?

برنامج تمكين

Ethmar Holdings and its subsidiaries

و

launched

which

" الشركات التابعة لها برنامج "تمكين

aims to empower and develop Emirati

الذي يهدف الى تدريب شباب المواطنين

youth skills in the private sector. The

. وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص

program provides the opportunity to

يتيح البرنامج فرصة التدريب تحت إشراف

train with specialized experts in several

مجموعة من المتخصصين في عدة

sectors during a period of 3 to 6 months.

3 قطاعات مختلفة خالل مدة تتراوح من

Tamkeen

the

ُويأتي هذا البرنامج دعما. أشهر6 إلى

the

لتنفيذ توجيهات الحكومة التي تندرج

“Tamkeen”

comes

government

program

in support

directives

of

under

"Projects of the 50" programs and
initiatives.

القابضة

" الخمسين

إثمار

مجموعة

ومبادرات

برامج

أطلقت

ضمن

"مشاريع الخمسين

خطة تدريبية
تطوير خطة تدريبية مصممة

وفقا لرغبة المتدرب وبما يلبي

TRAINING PLAN
personalized

Upskilling

training program

متطلبات القطاع الخاص

تطوير المهارات
تعلم مهارات جديدة ،واإلستفادة

من خبرات اصحاب االختصاص

فرص عمل

PROGRAM BENEFITS
مميزات البرنامج

DEVELOP SKILLS
Develop new skills through
applied practice

JOB OPPORTUNITIES

سيقوم البرنامج بدعم المتدربين

The program will support

في الحصول على فرص عمل في

the trainee to find job

القطاع الخاص

opportunities in the private
sector

متطلبات البرنامج

MAIN REQUIREMENTS
N AT I O N A L I T Y
UAE National

الجنسية
أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة اإلمارات

التخصصات المطلوبة
المحاسبة
المالية

التسويق

الشؤون القــانــونــية

تطوير األعمال

المعدل التراكمي المطلوب
 3.0او اعلى

PR E FE R R E D MA J OR S
Marketing
Legal

Accounting
Finance

Business Development

REQ U IRED GPA
3.0 and above

?HOW TO APPLY
Send your CV to the email below:

كيفية التقديم
إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني الموضح أدناه

HR@ethmarholdings.com

تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

