صدارة تجذب الكفاءات النسائية في معرض خطوة للتوظيف بالرياض
الرياض  1اكتوبر  :2019تشارك شركة صدارة للكيميائيات في معرض خطوة للتوظيف 2019م وهو المعرض
األكبر لتوظيف السيدات والذي ينال دعم و ازرة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة وذلك خالل
الفترة من  1إلى  3أكتوبر 2019م ،بالرياض .وتأتي المشاركة دعما لتمكين المرأة واستقطاب الكفاءات النسائية
وتطويرها مهنيا لضمان استم ارريتها تحقيقا ألهداف رؤية السعودية .2030
وتسعى صدارة إلى جذب أفضل الكفاءت والخبرات كما أنها تحرص على تقديم مزايا ذات جاذبية للموظفين
من خالل توفير الحوافز وفرص التدريب وغيرها من المزايا الفريدة التي تُلبي تطلعات الموظفين والموظفات

اليوم .وتعمل صدارة على خلق فرص وظيفية جذابة والمحافظة على تنوع فريق صدارة وتطويره في جميع
المجاالت اإلدارية والتقنية والهندسية وتواصل العمل على توظيف المرأة السعودية ،وتطوير إمكانيتها وقدرتها
للمساهمة في نجاح الشركة .وقد عملت صدارة على تهيئة بيئة عمل توفر لجميع الموظفين فرصا متساوية
للتقدم واالستفادة من مسار مهني مليء بالتحديات.
وذكر فرحان بن محمد القحطاني نائب الرئيس للعالقات الصناعية في شركة صدارة للكيميائيات أن الشركة
حرصت على تطوير مجموعة متنوعة من البرامج من أجل تمكين المرأة ومساعدتها على المنافسة ،وتجاوز
التحديات ،وتحقيق طموحاتها وتطلعاتها المهنية .وأضاف القحطاني ""إننا نعمل بإستمرار على خلق بيئة مالئمة
للمرأة السعودية التي أثبتت للعالم عزيمتها وقوة إرادتها .الهدف من المشاركة في معرض خطوة للتوظيف هو
البحث عن أفضل الكفاءات والخبرات النسائية لمساعدة صدراة في تحقيق أهداف الشركة وتشجيع المرأة
السعودية على تنمية قطاع الصناعات التحويلية في المملكة العربية السعودية تحقيقا لرؤية المملكة ".2030
نبذة عن صدارة :

####

شركة صدارة للكيميائيات "صدارة" تمثل مشروعاً مشتركاً تم تطويره من قبل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"
وشركة "داو كيميكال كومباني" ،إلقامة أكبر مجمع صناعي على مستوى العالم تم بناؤه في مرحلة واحدة ،في مدينة الجبيل
الصناعية الثانية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ،باستثمار يبلغ مليارات الدوالرات .ويتكون هذا المجمع من
 26وحدة تصنيعية ذات مستوى عالمي ،وله السبق بمنطقة الشرق األوسط في استخدام السوائل النفطية مثل النافثا كلقيم خام.
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وستساهم صدارة ،من خالل استخدامها ألحدث تقنيات تكسير السوائل النفطية المستعملة كلقيم خام ،في دعم العديد من الصناعات
اء غير الموجودة حالياً في المملكة أو تلك التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من اللقيم من خارج المملكة .ومن المنتظر أن
سو ً
يسهم مجمع "بالسكيم" المجاور لمشروع مجمع صدارة للكيميائيات ،الذي ُيعتبر ثمرة للتعاون الفريد بين "صدارة" و"الهيئة الملكية
للجبيل وينبع" ،في جذب العديد من االستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة .وهذا بدوره يدعم خلق العديد من

الفرص االستثمارية واإلبداعية غير المسبوقة ،وتحقيق النمو االقتصادي ،فضالً عن آالف الفرص الوظيفية.
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