د فایزر کډوالو استعدادونو

ټولنې معرفي
کول
هرچېرته چې خلک د یوې ګډې موخې لپاره
سره یوځای کیږي موږ پوهیږو لوی کارونه منځ
ته راځي .او لويي ډالۍ ځینې وختونه په هغو
ځایونو کې دي چې کمه تمه یې کیږي.

یو مسلک تر هغه
نور ماناداره کیدای
نشي چې د
ناروغانو ژوند بدلون
پرمختګونو کې وده
کوي.
د یو ښه شي برخه
اوسئ.

د طبابت راتلونکي په  Pfizerکې منځ ته
راځي.

د  QR Codeله الرې موږ سره
یوځای شئ

پرمختګونه چې د ناروغانو ژوند بدلوي.

نور فرصتونه دلته وګورئ
pfizercareers.com/
له موږ سره اړیکه ونیسئ
RefugeeTalent@pfizer.com

د روغتایي پاملرنې ،تولید ،بشري سرچینو،
مالي چارو ،ټیکنالوژی ،او سوداګرۍ برخو کې د
نړئ په کچې مخکښانو سره یوځای شئ ،هغه
کسان چې د ناروغانو ژوند ډیر ښه والي لپاره د
درملنو راوړلو لپاره لیواله دي .موږ د نړۍ په کچه
د کیفیت ،انسان دوستی ،او تنوع لپاره پیژندل
شوي یو.
د مساواتو ارزښت لپاره د  Pfizerژمنه زموږ د
شرکت تر دیوالونو وړاندي غزیږي .زموږ ژوره
عقیده چې هر کس باید ولیدل شي ،واوریدل
شي ،او ورڅخه پاملرنه وشي موږ هڅوي ،موږ په
دوامداره توګه هغه فرصتونه لټوو ترڅو له خپلو
سرچینو څخه ګټه واخلو او له دغو اړتیاو سره
مرسته وکړو.

د کورنۍ او اضافي امتیازونه




















د پیښې بیمه
د موټر او کور بیمه
د بانکدارۍ او پور تخفیف پروګرامونه
د کوچني پاملرنې تخفیفونه
د سختې ناروغۍ بیمه
د ورزش تخفی فونه او سرچینې
د هویت خوندیتوب
حقوقي خدمات
د حیواناتو بیمه
د سترګو السرسي پروګرام
د کوچني فرزندي نیولو پروګرام
د مور شیدو رسونه
د زده کړې مرستې پروګرام
د مالتړ پاملرنې پروګرام
د مسافرینو امتیازونو پروګرام
د  Pfizerروغ ژوند کول
د  Pfizerخدماتو ډالۍ پروګرام
له معاش او معاش پرته رخصتی
د غیرحاضری رختصی

د زده کړې امتیازونه
 د تایید شوي کورسونو لپاره په لیسنس لرونکو بنسټونو
کې د جنت رۍ په هرکال کې د زده کړې اړوند یو شمیر
لګښتونو لپاره په هر کال کې تر  10,000$بیرته تادیه.
 Pfize له یو شمیر ښوونځیو سره ملګرې شوې ترڅو
زموږ د همکارانو لپاره له لګښت پرته د ماسټرۍ بیالبیل
پروګرامونه فرصتونه برابر کړي.
 د سکالرشیپ پروګرام د څلورو کلونو لپاره د وړتیا
پربنسټ ستاسې د مستحقو کوچنیانو لپاره د لیسانس
زده کړې وړاندي کوي .تاسې کوالی شئ د خپل
کوچني د لیسې کلونو په ترڅه کې د پروګرام د
غوښتنلیک د پای نیټې پراساس غوښتنلیک وړکړی.

 . 3خپله سوانح اپلود کړئ
 په  Pfizerکې د دندو فرصتونه وګورئ
 pfizercareers.comته ورشئ ترڅو د دندو هغه
فرصتونو وګورئ او غوښتنلیک ورکړئ چې ستاسې
له لیوالتیاو او وړتیاو سره برابرې دي .که تاسي
غواړئ د هرې شتې دندې لپاره غوښتنلیک ورکوی،
وپاملرنه وکړئ دې پتې ته ایمیل وکړئ
RefugeeTalent@pfizer.com [2

په  Pfizerکې امتیازونه
روغتیايي امتیازونه
 د روغتیايي پاملرنې سپما حساب ،د ستاسي او ستاسي د
هر اړوند و کسانو لپاره
له کلني معاش سره تړاو لري Pfizer ،به پدې حساب
کې برخه واخلي او تاسې کوالی شئ په هرکال کې
د  3,600$کچې پورې تر مالیې ورکولو وړاندي برخه
واخلی.
 ستاسي او ستاسي د هر اړوندو کسانو لپاره ،د غاښونو او
سترګو پوښښ
طبي UHC:یا Horizon
د غاښونوDelta Dental:
د سترګو پوښښEye Med:
 روغ Pfizer
د بیلګې په توګه د روغتیايي ارزونې ،د قدم وهلو
ننګونو ،د ډاکټر معاینو ،د ذکام مخنیوي ،او نورو
فعالیتونو بشپړولو سره تر  500$السته راوړئ.

یو مسلک تر هغه
نور ماناداره کیدای
نشي چې د
ناروغانو ژوند بدلون
پرمختګونو کې وده
کوي.
د یو ښه شي برخه
اوسئ.

مالي امتیازونه
 د تقاعد امتیازونه
 د  Pfizerسپما پالن ( :)401Kشرکت د هر لومړي %3تادیې  % 100او د بل  % 3لپاره  % 50ورکوي.
 Roth IRA:د ځنډونی مالیې برخه لپاره په هرکالکې 6K$
 د ژوند بیمه
 د ژوند اساسي بیمه  1xد هرکال معاش د ژوند اضافي بیمه له  1xتر 8x د ژوند ملګرې/کورنۍ شریکې پوښښ -دکوچني پوښښ

د غوښتنلیک ورکولو ګامونه
 خپله سوانح جوړه یا نوې کړئ.
د الرښوونې لپاره زموږ د سوانح ټیمپلیت
وګورئ.
د  Google Docsڅخه د ټیمپلیت ډاونلود لپاره:
 . 1د سوانح ټیمپلیت  QR codeسکن کړئ
 "File" . 2کیکاږئ
 "Download" . 3کیکاږئ
 ")Microsoft Word (.docx" . 4کیکاږئ
]1[ زموږ د فایزر کډوالو استعدادونو ټولنې سره یوځای
شئ[]2
کله چې زموږ د کډوالو استعدادونو ټولنې سره
یوځای شئ موږ کوالی شو هغې دندې پیدا
کړو چې ستاسې له وړتیاو او تجربو سره
برابرې وي.
 . 1د فایزر کډوالو استعدادونو ټولنې د  QR codeسکن کړئ
 . 2یو حساب جوړ کړئ

