میڈیا اسٹوری Mississauga :فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  2023کے لیے فائر فائیٹرز بھرتی کر رہی ہے
 Mississaugaفائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اپنی متحرک ٹیم کے لیے نئی بھرتیوں کی تالش میں ہے ،جو
 Mississaugaکے لوگوں ،امالک اور ماحول کا تحفظ کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ ایک فائر فائیٹر ہونے کا مطلب
صرف آگ بجھانے سے کہیں زیادہ ہے؛  Mississaugaمیں وہ طبی ہنگامی حاالت ،گاڑیوں کے حادثات اور دیگر
تکنیکی ریسکیوز میں بھی ردعمل دیتے ہیں۔
اگر آپ یا آپ کے جاننے واال کوئی شخص ایک فائر فائیٹر کے طور پر کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہے ،تو بھرتی
کے عمل اور اس نوکری میں شامل چیزوں کے بارے میں سیکھنے کا وقت ابھی ہے۔ اپنے جذبے اور قابلیت کو
 Mississaugaمیں فائر فائیٹر کے طور پر ایک بھرپور کریئر میں الئیں ،جس میں موقع پر تربیت ،مسلسل سیکھنا
اور بڑھوتری کے مواقع شامل ہیں۔
سٹی  Mississaugaمیں فائر فائیٹر بننے کے فوائد اور فائر فائیٹر کے طور پر بھرتی کے عمل کے متعلق معلومات
ہاوس نشستوں کا انعقاد کر رہا ہے۔
شیئر کرنے کے لیے دو ورچوئل اوپن ٔ
ہاوس میں  Mississaugaفائر فائیٹرز کے ذاتی تجربات ،نوکری کے لیے درخواست اور بھرتی کے عمل کے
اوپن ٔ
متعلق معلومات اور ساتھ ہی ساتھ سواالت پوچھنے کا موقع شامل ہو گا۔ ہم فائر فائیٹر بننے کے حوالے سے مزید
ہاوسز میں سے
معلومات کے متالشی ہر شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ ذیل میں درج کردہ ورچوئل اوپن ٔ
کسی ایک میں شامل ہوں:
•
•

منگل 12 ،جوالئی  ،2022شام  6:00تا شام 7:00
بدھ 13 ،جوالئی  ،2022شام  6:00تا شام 7:00

 Mississaugaکی فائر فائیٹر کی نوکری کی پوسٹنگ اگست کے پہلے ہفتے میں کھلے گی ،جس کے آغاز کی تاریخ
 2023میں ہو گی۔
ہاوس میں شامل ہونے کے لیے لنک یا مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم mississauga.ca/firefighterjobs
اوپن ٔ
مالحظہ کریں
اگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہوں ،تو براہ کرم  Firefighter.Recruitment@mississauga.caسے رابطہ
کریں۔

