
 
 

 معرفی ِ

 

جامعهِِ
استعدادیابیِِ
پناهندگانِ

Pfizer 
 

دانیمِکهِهرِجاِمردمِباِهمِمتحدِشدهِِومی

یکِهدفِمشترکِداشتهِباشند،ِاتفاقاتِ

ِوِبهترینِپاداش دهد.بسیارِخوبیِرخِمی ها

ِگاهیِوقتیِرخِمی ِرا دهندِکهِکمترینِانتظار

 دارید.

کمترِشغلیِِ
مؤثرترِازِاینِاستِِ

هایِِکهِپیشرفت
ایجادِکنیدِکهِ

زندگیِبیمارانِراِِ
 تغییرِدهد.

 
عضو اتفاقی بهتر 

 شوید.
ِدرِ ِدارو  افتد.میِاتفاقPfizerِآیندۀ

ِمراقبتِبهِپیشروانِجهانیِهمۀِزمینه های

ِتولید،ِمنابعِانسانی،ِمالی،ِ فناوریِبهداشتی،

ِبپیوندیدِکهِنسبتِبهِکشفِوِکسب وکاری

ِدرمان هاییِمتعهدِهستندِکهِزندگیِبیمارانِرا

ِبهبودِمی ِ بخشند.بهِطرزِمعناداری در مِا

انسانِدوستیِوِ سرتاسرِجهانِبخاطرِبرتریِ،

 تنوعِشناختهِشدهِهستیم.

Pfizerِِتعهدِ از ِبهِفراتِر بهِارزشِکلیِشرکت

باِ یابد.دیوارهایِشرکتِماِگسترشِمی مِا

داشتنِاینِباورِعمیقِکهِهرِشخصیِشایستهِ

ِپیوستهِبهِ ِوِمراقبتِشدنِاست، ِشنیده دیده،

ِازِمنابعدنبالِفرصت مانِبرایِهاییِبرایِاستفاده

ِنیازمندِهستیم.کمک افراد ِبِه  رسانی

ِ کد بهِماQRِِهمِاکنونِبِا

 بپیوندید

 

ِمشاهدۀِفرصت هایِبیشترِدر

pfizercareers.com/ 
هایی که زندگی بیماران را متحول پیشرفت

 کند.می
ِطریقِ از

RefugeeTalent@pfizer.comِبِا

ِارتباطِباشید در  مِا

mailto:RefugeeTalent@pfizer.co


 

کمترِشغلیِِ
مؤثرترِازِاینِاستِِ

هایِِکهِپیشرفت
ایجادِکنیدِکهِ

زندگیِبیمارانِراِِ
 تغییرِدهد.

عضو اتفاقی بهتر 
 شوید.

 
 

 

 مراحلِدرخواستِدادن
 تان.ایجاد یا بروزرسانی سابقه کاری 

کاریِ بهِنمونهِسابقِه دریافتِراهنماییِ، براِی
کنید.  ماِمراجعِه

ازِ نمونهِکارِی  ِ:Google Docsدانلوِد
کارِیQRِکدِِ .1 کنیدنمونهِسابقِه اسکِن  رِا
کلیکِکنیدِ”File“روِی .2  )فایلِ(
کلیکِکنیدِ”Download“روِی .3  )دانلودِ(
 کلیکِکنیدِ”Microsoft Word (.docx)“روِی .4

  .به جامعه استعدادیابی پناهندگان ما بپیوندید 

بهِجامعهِاستعدادیابیِپناهندگاِن بعدِازِاینکِه
(Refugee Talent Community،ِبپیوندید مِا )ِ

شغلمی مهارتتوانیِم هاِِوهاییِمتناسبِبِا
کنیم. شماِپیدِا  تجربیاِت

اسکِنPfizerِجامعهِاستعدادیابیِپناهندگاِنQRِکدِ .1 رِا
 کنید

 ایجادِکنیدحساِب .2

کنید .3 بارگذارِی تانِرِا کاریاِرزومِه  سابقِه
 های شغلی در مشاهدۀ فرصتPfizer 

درخواستِفرصت ِو مشاهدِه شغلیِبراِی هاِی
بهِمطابقِباِعالیقِوِمهارت خوِد هاِی

pfizercareers.comِ.یکیِاِز بروید براِی داریِد قصِد اگِر
درخواستِدهید،ِدقتِکنیدِکهِشغل موجوِد هاِی

ایمیِل RefugeeTalent@pfizer.comحتماًِبهِ
 بفرستید.

 Pfizerمزایایِموجودِدرِِ

 مزایای بهداشتی
  حساب پس انداز مراقبت بهداشتی برای خودتان و هر یک از

 وابستگان

Pfizerِِاین خودشِکمکیِبِه سالیانِه درآمِد بِه بستِه

می میحسابِواریِز شمِا ِو ترکیبیِکنِد حِد تِا توانیِد

سهم3,600ِسالیانِه مالیاتِپیشِ$ كسِر رِاِاِز خوِد
کنید  ایجاِد

  پوشش پزشکی، دندانپزشکی و بینایی سنجی برای شما و هر

 یک از وابستگان

 HorizonیِاUHCِ پزشکی:

 Delta Dental دندانپزشکی:

 Eye Med پوششِبیناییِسنجی:

 Healthy Pfizer 

فعالیت انجاِم هاییِمثلِارزیابیِبهداشتیِ،بِا

چکاپهایِپیادهچالش پیشگیرِیرویِ، هایِپزشکِ،
تِا موارِد سایِر کسبِکنید500آنفلوانزایِِو $ِ 

 

 مزایای مالی
 مزایای بازنشستگی 

پس - %ِاولین100ِشرکتِبِا Pfizer (401K:)انداِزبرنامِه
 %ِبعدیِموافقِاست3%ِپرداخت50ِ%ِِو3پرداختِ

- Roth IRAِ:)سهمِ )حسابِبازنشستگانِفردی

مالیاتِسالیانِه دالر6K$ (6ِ)پرداختِباتأخیِر  هزاِر
 بیمه عمر 

پایِه -  پرداختِسالیانه1xِبیمهِعمِر
تکمیلیِازِ -  پرداختِسالیانه8xِتِا1xِبیمهِعمِر
 پوششِهمسر/شریکِخانگِی -
 پوششِکودک -

و اضافی  مزایای خانوادگی 
 بیمهِتصادف  

 خانه ِو  بیمهِخودرِو

 برنامه   هایِتخفیفِرهنبانکداریِِو

 کودکتخفیف  هایِمراقبتِاِز

 بیمهِبیماریِحیاتی  

 منابعتخفیف ورزشیِِو   هایِباشگاِه

 شناساییِهویت 

 خدماتِحقوقی  

 بیمهِحیوانِخانگی 

 برنامِهVision Access 

 بِه رحمِاجارهبرنامِه   ایفرزندىِپذيرفتنِِو

 مادر شیِر  خریِد

 کمکِآموزشی   برنامِه

 مراقبتیِپشتیبان   برنامِه

 ِرفت مزایاِی مكررِبرنامِه كنندِۀ آمِد   ِو

 زندگیِسالمِبِاPfizer 

 ِپاداشِخدماتی   Pfizerبرنامِه

 بدونِحقوق ِو   مرخصیِبِا

 هامرخصی 

 

 مزایای آموزشی
 حداکثِر س10,000بازپرداختِتِا هِر دِر الِتقویمیِبرایِِ$

تأییِددِر آموزشیِبرایِواحدهایِمورِد مربوطِۀ مخارِج

 مؤسساتِمعتبر.
 Pfizerِبرنامه فرصتِتحصیلِرایگانِدِر هاِیبرایِارائِۀ

چندینِ بِا برایِهمکارانِمِا متنوعِکارشناسیِارشِد
است شراکتیِبستِه قرارداِد  دانشکدِه

 بورسیه بورسیهِ، برایِبرنامِه هایِپاداشِمحوریِرِا
سالِتحصیالتِکارشناسیِکودکانِحداکثِر چهاِر

می ارائِه اساسِموعدهایِ کند.واجدشرایطِشمِا بِر

می طولِسالِسوِمدرخواستِاینِبرنامهِ، دِر توانیِد
درخواستِ برایِدریافتِبورسیِه دبیرستانِفرزندتاِن

 دهید.
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