نمو اليتوقف
Never stop
growing
"Doroob" was first found at the beginning of
2017.
We will be working with you, God willing,
as a leader and a partner who specializes in
providing consulting services related to
human resources through a specialized team
which has a vast experience in this area.
In addition to that we will be continuing to
expand our business to include all services
related to HR.
This project was developed in order to keep
up with changes in the labor market
involving customer needs and expectations.
Feedback from each client after each service
is offered by us too.
"Doroob" is to be the first choice in the field
of human resources, whether for job seekers
or customers who need staff and services
related to personal requirements.
we look forward to prosper and evolve
through the provision of services and
integrated solutions with the support of our
network WAN partners in the Middle East
and East Asian countries for endodontic
needs in the field of human resources.

 وسنبدأ العمل معكم باذن هللا, 2017 تأسست " دروب " في بداية
كجهة رائدة وشريك لكم متخصص في تقديم االستشارات المتعلقة
بالموارد البشرية وذلك من خالل فريق عمل متخصص وذو خبرة
 وسنبقى باذن هللا مستمرين في توسيع مجال, واسعة في هذا المجال
. عملنا ليشمل جميع الخدمات المتعلقة بمجال الموارد البشرية

وسيتم تطوير مشروع " دروب " لمواكبة التغييرات في سوق العمل
وليتماشى مع احتياجات العمالء وتوقعاتهم والتغذية الراجعة من كل
. عميل بعد كل خدمة يتم تقديمها من قبلنا

ونتطلع في " دروب " الن نكون الخيار االول واالمثل في مجال
الموارد البشرية سواءا للباحثين عن العمل او العمالء الذين هم بحاجة
, الى موظفين وخدمات تتعلق بالموظفين

ونتطلع الن نزدهر ونتطور عبر تقديم حلول وخدمات متكاملة
وبشبكتنا الواسعه من الشركاء في الشرق االوسط ودول شرق اسيا للبية
. احتياجاتكم في مجال الموارد البشرية

خدماتنا
Our Services

اصبحت ادارة الموارد البشرية قسما اساسيا في انجاح اي اعمال
.  صغيرة او متوسطة, او شركات كبيرة
وباعتبار حلول ادارة الموارد البشرية الفعالة تستهلك الكثير من
 صممت " دروب " لتقديم استراتيجية, الوقت والجهد والتكلفة
. وخدمات متكاملة لتبسيط تكلفة وتعقيدات ادارة الموارد البشرية

Human resources management has
become a key part in the success of any
business or large companies.
As effective human resource management
solutions consume a lot of Time, effort
and cost, "Doroob" is designed to provide
strategy and full Services to reduce the
cost and complexities of human resource
management

:خدماتنا تشمل
.خدمات الموارد البشرية
.خدمات التدريب
،خدمات التوظيف
.خدمات تسهيل التأشيرة
خدمات تخليص المعامالت
.انتقاء الكفاءات
.أدوات المقابالت المهنية
.االختبارات المهنية
.الخدمات اللوجستية
.قاعدة بيانات واسعة للسير الذاتية
. خدمات مراجعة العقود

Our services include:
HR services
Training services
Employment Services,
Facilitate visa services.
Clearing Services
Pick competencies.
Professional interviews tools Professional
tests.
Logistics
Wide data CVs base
Contract review services

.

أداؤنا لن
يخدلكم
Never let
you down
We at "Doroob" sought to Excellency in the field of

حيث سعينا يف" دروب" اىل التميز يف جمال املوارد البشرية وحتقيق مستوى عايل

human resources and look to achieve high and
advanced levels with our customers and customer
deployed services in many Middle Eastern countries,
especially the Gulf Arab region, where we are in the
process of obtaining ISO certification in the field of
human resources and employment services, Logistics
and complementary ones.

ومتقدم يف خدمة زبائننا وعمالئنا املنتشرين يف العديد من بلدان الشرق االوسط
وخصوصا منطقة اخلليج العريب حيث اننا يف طور احلصول على شهادة االيزو يف
جمال خدمات املوارد البشرية والتوظيف

We seek to serve our customers thoroughly and
professionally.
"Doroob" also offers support services for the success of
the process of staff selecting of the reception of
delegations at the airport, the processing of offices for
interviews, to provide hospitality, book hotels and
arrange local tourism, provide luxury for business men
for the benefit of our customers' service programs.
Also, we support our customers different array of
training programs that we design, coordinate and
implement under the supervision of specialists and
experts with long experience in training programs and
in cooperation with a prestigious group of
universities, institutes and specialized centers honored
in training and skills development sector which is
required by the local and international labor market or
at the request and desire in cooperation with our
customers to raise the skills of the candidates and their
training before joining their jobs.

واخلدمات اللوجستية املكملة واليت نسعى منها خلدمة عمالئنا بدقة ومهنية وسرعة
. جتعل من " دروب " اسم عاملي يعتمد عليه دائما
كما وتقدم "دروب " اخلدمات الداعمة لنجاح عملية اختيار املوظفني من استقبال
الوفود يف املطار وجتهيز املكاتب اخلاصة للمقابالت وتقدمي الضيافة وحجز الفنادق
. وترتيب برامج السياحة احمللية وتقدمي خدمة رجال االعمال الفخمة لصاحل عمالئنا
ايضا فاننا ندعم عمالئنا بشرحية خمتلفة من برامج التدريب اليت نقوم بتصميمها
وتنسيقها وتنفيذها باشراف متخصصني وخرباء ذو باع طويل يف برامج التدريب
وبالتعاون مع جمموعة مرموقة من اجلامعات واملعاهد واملراكز املتخصصة العريقة يف
قطاع التدريب وتطوير املهارات واليت يتطلبها سوق العمل احمللي والعاملي او بناءا على
طلب ورغبة وتعاون مع عمالئنا لرفع مهارات املرشحني وتدريبهم قبل التحاقهم
باعماهلم

