مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يعرض
2019 فرص عمل في معرض توظيف

CBUAE to Showcase Career Opportunities
at Tawdheef 2019


CBUAE highlights ‘Future Leaders
Programme’

" يسلط الضوء على "برنامج قادة المستقبل
2019  يناير27

27 January 2019
The Central Bank of the UAE (CBUAE) will be
showcasing the exciting range of career
opportunities it has available at one of the
UAE’s leading career fairs, Tawdheef, on the
28th – 30th January 2019 at the Abu Dhabi
National Exhibition Centre. CBUAE has an
ambitious program designed to attract and
retain top Emirati talent which has allowed the
organisation to grow its Emiratisation rate by an
incredible four percent in the last 12 months
alone.

يعرض مصرف اإلمارات العربية المتحدة
 مجموعة من فرص العمل المتوفرة لديه،المركزي
في واحد من أهم معارض العمل في دولة اإلمارات
 والذي يستمر،" معرض "توظيف،العربية المتحدة
 في مركز أبوظبي، يناير الجاري30  إلى28 من
ً  وينتهج المصرف برنامجا.الوطني للمعارض
 األمر الذي،طموحا ً الستقطاب الكفاءات المواطنة
أدى إلى زيادة عدد الموظفين المواطنين العاملين فيه
. خالل العام الماضي%4 بنسبة

Over the past four decades, CBUAE has created
a unique culture with a multinational team that
spans diverse backgrounds and experiences.
During the career fair, candidates will have the
opportunity to meet some of CBUAE’s talented
and passionate employees who work across a
range of disciplines.

 فريق، على مدى أربعة عقود،وقد احتضن المصرف
 مكونا ً ثقافة فريدة من نوعها،عمل متعدد الجنسيات
 وخالل معرض.تشمل مزيجا ً من الخبرات المتنوعة
"توظيف" سيتمكن الراغبون باإلنضمام إلى
 من مقابلة الخبراء من فريق،المصرف المركزي
العمل من مختلف التخصصات والذين يعملون على
.تشكيل مستقبل القطاع المالي في دولة االمارات

Dena Ali Al Mansoori, Head of Human
Resources at CBUAE said: “The Tawdheef
Career Fair is an exciting platform that allows
us to target top Emirati talent and raise
awareness about who we are, what we do and
what it truly means to work for the Central Bank
of the UAE. We are always on the lookout for
talented candidates who seek a challenging and
highly specialised career. These are Emiratis
who are passionate about making an impact by
joining an organisation that is at the heart of
shaping the future of the UAE’s Banking and

 رئيس،وفي هذا اإلطار قالت دينا علي المنصوري
":إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي
 تساعدنا،نعتبر معرض "توظيف" منصة أساسية
على استقطاب المواهب المواطنة وتوعيتها بدور
ً  نبحث دائما.المصرف المركزي وطبيعة العمل فيه
 الراغبين،عن المرشحين ذوي الموهبة والكفاءة
بالعمل المتخصص لدى أهم المؤسسات التي تمثل
 والذين يمتلكون،جوهر القطاع المصرفي في الدولة
 للعمل على صياغة مستقبل القطاع،الطموح الالزم
 نحرص دائما ً على.المالي والمصرفي في الدولة
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Financial Services sector. Our goal is to nurture
home-grown talent through initiatives such as
our Future Leaders Programme, which gives
fresh graduate Emiratis the opportunity to work
with leading experts from the UAE and the rest
of the world. “

 من خالل عدة،رعاية الكفاءات والمواهب الوطنية
 والذي يمنح،مبادرات مثل برنامج قادة المستقبل
الخريجين الجدد من المواطنين فرصة العمل مع أهم
."ً  وأقطاب الصناعة محليا ً وعالميا،الكفاءات

Dena continued: “It is definitely an amazing
time to join CBUAE. We are currently going
through an exciting transformation journey
which has led to the establishment of several
new and systemically important functions
across a diverse range of disciplines such as
Enforcement, Communications, and Digital
Innovation. We are also in the process of
revamping
our
Consumer
Protection
department to ensure we protect consumers
from potential financial misconduct through
education and awareness programs, policy
making, compliance monitoring and tracking of
complaints resolution. This transformation
journey will provide CBUAE with all the
necessary tools to continue its mandate of
safeguarding the stability of the Banking and
Financial Services sector and supporting the
growth of the UAE economy. We look forward
to meeting and engaging with top performing
Emirati candidates driven to make a difference
for the UAE. ”

" أعتقد أنه الوقت المناسب لإلنضمام إلى:وأضافت
 والذي يشهد حاليا ً مرحلة،أسرة المصرف المركزي
من التحول أدت إلى استحداث عدد من التخصصات
 ووحدة، مثل وحدة اإلنفاذ،الجديدة داخل المصرف
 كما أننا في.اإلتصال باإلضافة إلى اإلبتكار الرقمي
خضم تحديث اإلجراءات المتبعة في إدارة حماية
المستهلك المتخصصة في ضمان حماية المستهلكين
، عبر برامج للتوعية والتثقيف،من أي إنتهاكات مالية
 ووضع، ومراقبة اإللتزام،ومتابعة حل الشكاوى
 سيوفر التحول.السياسات التي تهدف إلى تحقيق ذلك
 األدوات والممكنات،الذي يشهده المصرف المركزي
الالزمة لمواصلة مهامه األساسية في المحافظة على
 ودعم،استقرار قطاع الخدمات المالية والمصرفية
 نتطلع إلى اإلجتماع.نمو اإلقتصاد في الدولة
بالمواهب اإلماراتية من الباحثين عن عمل والتواقين
."إلى إحداث الفارق

In addition to the career opportunities available,
CBUAE will be showcasing its ‘Future Leaders
Programme’ for Emiratis. Central Bank’s
Future Leaders Programme is a comprehensive
leadership and management initiative where
fresh graduates work with some of the foremost
financial and regulatory experts and are
involved in key CBUAE projects. The
programme has been designed to allow Emiratis
to develop the necessary skills and knowledge
to become the next generation of leaders in the
sector.

، يعرض المصرف المركزي،من جانب آخر
"  برنامج،باإلضافة إلى الفرص الوظيفية المتاحة
،قادة المستقبل" المصمم خصيصا ً للمواهب المواطنة
 حيث يعمل،وهو مبادرة متكاملة للقيادة واإلدارة
،الخريجون الجدد مع أهم الخبراء الماليين والقانونيين
 وقد تم.العاملين على أهم المشاريع في المصرف
تصميم البرنامج إلتاحة الفرصة لتطوير المعرفة
 لتهيئة الجيل القادم من القادة في،والمهارة الالزمة
.هذا القطاع
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