ROOTED LOCALLY,
GROWING INTERNATIONALLY
Investing in Emirati talent to build a prosperous nation
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MESSAGE FROM
OUR MD & CEO
As Director and Chief Executive Officer
of EGA, I am proud of the opportunities
we offer UAE Nationals. Whether they
be employees working in their target
positions at either the Jebel Ali or Al
Taweelah sites, as trainees when they first
join, or as university, college and school
students before they join the business;
our aim is to provide structured learning
opportunities and careers for all.
Employees within the business are
provided with individual development
plans and opportunities to enhance
their qualifications through structured
management and leadership development
programmes and technical courses, which
can be studied through a variety of modes
– including facilitator-led programmes,
e-learning, text-and computer-based
learning in our dedicated Open Learning
Unit, external courses and scholarships.
Many of our programmes are
internationally certified, and the business
is an accredited centre for City and Guilds
of London, the Institute of Leadership and
Development, and the Australian Technical
and Further Education Authority.

and commitment, employees can reach
senior positions quite quickly.
With our recent move into upstream
industries, and our plans for expansion
and further acquisitions, coupled with our
renewed focus on Emiratization, EGA is in
a unique position to offer excellent career
opportunities to ambitious, positivethinking and proactive Emiratis.
Please read about the opportunities open
to you and we look forward to you joining
EGA for an exciting career!
Abdulla Kalban

New joiners benefit from a variety of
programmes on offer, ranging from the
National Graduate Training Programme
to six-month to two-year programmes for
school leavers who wish to work in either
operations or maintenance areas of
the plants.
EGA also offers scholarships to students
studying at local and international
universities, as well as work placements
and internships for school and university/
college students.
I can attest to the strength of the
development programmes open to UAE
Nationals from my own experience. I
started my career at EGA as a Graduate
Trainee and know that, with hard work

Investing in
tomorrow’s
leaders, today
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ABOUT EGA
Emirates Global Aluminium (“EGA”) is a
jointly-held, equal-ownership company
formed by Mubadala Development
Company of Abu Dhabi and the
Investment Corporation of Dubai by
combining their respective aluminium
industry interests. EGA’s core operating
assets are Dubai Aluminium (“DUBAL”,
also known as EGA Jebel Ali) and
Emirates Aluminium (“EMAL”, also known
as EGA Al Taweelah). The total annual
production capacity of 2.4 million tonnes
per annum (“tpa”) places EGA among
the top five primary aluminium producers
in the world, by volume. EGA also owns
Guinea Alumina Corporation (“GAC”),
a strategic bauxite mine and alumina
refinery development project in West
Africa. In addition, EGA has plans for
significant local growth and international
expansion.
DUBAL, where commissioning began
in 1979, operates one of the world’s
largest single-site primary aluminium
smelters. The DUBAL complex, built
on a 4.75 square kilometre site in Jebel
Ali, Dubai, comprises a 1 million tpa
smelter, a 2,350 MW power station (at
30˚C), a large carbon plant, extensive
casting operations (more than 1.8 million
tpa), a water desalination plant, dock
and other facilities. A quality-focused,
customer-centred and innovation-driven
organization, DUBAL holds ISO 9001, ISO
14001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000-1,
ISO/IEC 27001, ISO 29990, ISO 50001 and
OHSAS 18001 certification.

Quality-focused and customer-oriented,
EMAL holds ISO 9001, ISO 10002, ISO/
IEC 27001, ISO 29990, ISO14001 and ISO/
TS16949 certification; as well as OHSAS
18001 certification and the NEBOSH
certification in Occupational Health and
Safety.
EGA manufactures high quality primary
aluminium products in three main
categories: high purity and foundry
re-melt products (for electronics and
aerospace, and automotive applications
respectively); rolled products (for
packaging, lithographic sheets and the
automotive industry); and billets for
extrusion and forging (for construction,
industrial, transportation and automotive
purposes). Busbars and anode bars are
also made for the electrolytic process
used to produce primary aluminium
from alumina ore and liquid metal can
be delivered direct to customers in Al
Taweelah. The finished product from the
Jebel Ali and Al Taweelah sites is delivered
to over 350 customers in at least 68
countries, predominantly in Asia, Europe,
the MENA region and the Americas.

A great place to work

Come and join the best!
If you...

• EGA offers employees exceptional
value-add

• Are a high performing student

• EGA is a global player in the aluminium
industry (in the world’s top five
by volume)
• EGA is expanding continually (locally
and internationally)
• We offer a range of exciting, rewarding
careers
• We provide clear development plans
and career paths
• We are committed to adding value to
the industry, the community where we
operate, and the country
• We are proudly Emirati

• Are ambitious and actively seeking a
challenging career
• Wish to make a difference
• Want to work in an environmentally
responsible company committed to
sustainability
• Value the opportunity of working in an
innovative ever developing industry
• Want to join a global organization,
expanding locally and abroad
• Want to work for a well-established
company that is proudly focused on
the development of UAE Nationals
Then a career with EGA is the right
choice for you!

EMAL, where commissioning began in
2009, is the world’s largest single-site
primary aluminium smelter. The EMAL
complex, housed on a 6 square kilometre
site in Al Taweelah, Abu Dhabi, comprises
a 1.3 million tpa smelter, a 3,100 MW
power station, a large carbon plant,
extensive casting operations (more than
1.8 million tpa), a water desalination plant,
a dock and other facilities.
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Inspiring personal
ambitions through
exciting career
opportunities

EMIRATIZATION
AT EGA
Emiratization is a key strategic objective
for the UAE Government. As one of the
largest industrial organizations outside
oil and gas, EGA contributes both to
diversifying the economy and providing
long-term career opportunities for
Emiratis.
With approximately 7,000 employees and
ambitious expansion plans for the future,
EGA needs to recruit talented individuals
to meet business demand. EGA has
placed Emiratization at the core of its
business development strategy. In 2014,
approximately 250 UAE Nationals were
recruited, with the number set to increase
year-on-year.
EGA has developed a specialised five-year
Emiratization plan to drive recruitment at
all levels for both operations and support
areas. The Emiratization plan targets the
recruitment of experienced Emiratis as
well as students directly from high school,
university and technical college.
While EGA is dedicated to the
development of all employees, particular
focus is placed on UAE Nationals in line
with EGA’s commitment to achieving its
Emiratization targets.
Every UAE National has a career
development plan in place and there are a
wide range of development programmes
on offer for UAE National high school and
university graduates.

For more information, contact:
EGA Al Taweelah 02 509 2222 ext. 4534/4246
EGA Jebel Ali 04 884 6666 ext. 1088/2262
Or visit the EGA website at www.ega.ae
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TRAINING PROGRAMMES
FOR NEW EMPLOYEES
EGA is committed to training UAE Nationals for all levels of employment within the company.

NT Power Programme

Eligibility criteria:

The National Graduate ("NG") Training Programme ("NGTP")

This one-year training programme
provides trainees with both theoretical
knowledge and practical on-the-job work
experience.

UAE National, holding a valid passport

Selected graduates complete an approximately 18-month EGA training programme that
enables them to assume a role as a first line supervisor. Preference is given to graduates in
the fields of engineering, but other disciplines are considered, based on the needs of the
organization. A customised development plan is prepared for each NG, comprising on-thejob training, technical skills development, and management and leadership competency
development programmes. A mentor is assigned to each NG and regular progress review
meetings are held.
National Training ("NT") Programmes
Several dedicated training programmes are offered to high school leavers wishing to work
in the Operations and Maintenance departments at EGA. These are commonly known as
National Training ("NT") Programmes. They are run at both EGA Al Taweelah and EGA
Jebel Ali and are described below.
NT Maintenance Programme

Eligibility criteria:

This is a three-year programme through
which young UAE Nationals can develop
into competent technicians capable
of working in various maintenance
disciplines, whether Electrical, Mechanical
or Instrumentation, in selected
maintenance departments within EGA.

UAE National, holding a valid passport

Trainees are taught through structured,
classroom-based theoretical programmes,
practical training in workshops, as
well as on-the-job training in EGA
maintenance areas. On successful
completion of the programme, trainees
gain an internationally-recognised
“Certificate 3 in Engineering” issued by
Box Hill Institute of Australia which is
accredited by the Australian Technical and
Further Education Authority (“TAFE”).
Programmes usually start in September of
each year.

High School Certificate, preferably in
science or technical subjects
18 to 24 years old
A pass score in the EGA entrance test in
English, mathematics and science

The number of trainees and the frequency
of the programme are determined by
internal staffing and skills requirements.
On successful completion of the training
programme, course graduates become
Assistant Power Operators in one of the
EGA power plants.

High School Certificate in science subjects
or relevant work experience
20 years or older
Candidates are usually required to have
completed the NT Smelter Programme or
have 6 months’ experience in EGA prior to
joining this programme

NT Desalination Programme

Eligibility criteria:

This one-year training programme
provides trainees with both theoretical
knowledge and practical on-the-job skills
and work experience.

UAE National, holding a valid passport

This programme usually starts in
September of each year. On successful
completion, course graduates become
Assistant Desalination Operators in the
desalination plant at EGA Jebel Ali.

20 years or older

NT Technical Programme

Eligibility criteria:

This is a one-year training programme
through which young UAE Nationals are
developed into competent technicians,
capable of working in various technical
departments such as the laboratories and
process control departments within EGA.

UAE National, holding a valid passport

On successful completion, course
graduates gain an internationally
recognised “Certificate Level-2 Process
Technology” issued by City & Guilds
(London) UK.

High School Certificate in science subjects
or relevant work experience

Candidates are usually required to have
completed the NT Smelter Programme or
have 6 months’ experience in EGA prior to
joining the programme

High School Certificate in science subjects
or relevant work experience
20 years or older
Candidates are usually required to have
completed the NT Smelter Programme or
have 6 months’ experience in EGA prior to
joining the programme

NT Smelter Programme

Eligibility criteria:

This six-month training programme
provides young UAE National trainees the
opportunity to learn the skills to operate
the plant, as well as to acquire knowledge
and practical on-the-job work experience.
There are two intakes per year (March and
September). On successful completion of
the training programme, course graduates
become Utility Operators and will be
allocated to a specific smelter operations
area under a shift pattern.

UAE National, holding a valid passport

NT Administrators’ Programme

Eligibility criteria

High School Certificate preferred, but
applicants without one are considered,
particularly if they demonstrate a
willingness to learn and have some
relevant work experience

This is a six-month training programme
through which young UAE Nationals
are developed into competent Office
Administrators, capable of working in
various departments within EGA.

UAE National holding a valid passport

19 years or older

On successful completion, course
graduates will be able to perform
different administrative tasks that support
management within the organization.
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A pass score in the EGA English language
entrance test

High School Certificate or relevant work
experience
19 years or older
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LEARNING & DEVELOPMENT
OPPORTUNITIES FOR EGA EMPLOYEES
Once employees have completed their
initial training programmes, development
does not stop. Each Emirati employee
has a career path, a development plan
and a variety of learning and development
opportunities to take advantage of.
The Emiratization Department
The Emiratization team looks after the
needs of UAE National employees,
following up on queries and concerns
and monitoring the progress of National
graduates and trainees.
Career Development Plans
On completion of the National Graduate
or National Training programmes,
employees move into their target
positions and are provided with a
development plan, outlining the
courses to be taken and experience
to be gained in order to reach the
next step of their careers. The Career
Development department, along with area
management, formulates the plans and
regular progress meetings are conducted
to review achievements.

EGA PROGRAMMES
FOR STUDENTS

Open Learning

The Scholarship Programme

Summer Training

Opportunities exist for graduates of
the National Training Programmes and
other Emirati employees to enhance
their technical qualifications through
completion of accredited certificate,
diploma and degree level programmes
whilst holding down full-time positions
within the organization. The Open
Learning unit manages these programmes
and provides tutorial and administrative
support.

This programme offers selected UAE
Nationals the opportunity of sponsored
study in a subject relevant to EGA’s
present and future needs. Currently, EGA
is providing scholarships to approximately
100 UAE National students, who will join
the company once they have successfully
completed their studies.

Every year, EGA provides business
exposure opportunities to high school
and university students over the summer
(July and August). Participants are
assigned to an area relevant to the
discipline they are studying.

Scholarships for Employees
Employees at EGA can also apply
for scholarships to increase their
qualifications in relevant disciplines, either
on a part-time or full-time basis, at local
or international universities.

Scholarship students can benefit from at
least two periods of work experience at
EGA during their long vacations, as well
as academic guidance from managers in
the students’ target departments.

Summer Training assists students in
gaining work experience and academic
guidance is provided to help select a
suitable target department and advise on
which subjects to focus on.

The Work Placement Programme
The EGA Work Placement Programme
operates in close co-operation with
universities and colleges by providing
opportunities for students to complete
the practical training component of their
course curricula. Each work placement
student has a development plan to ensure
key learning objectives are achieved.

Management & Leadership Programmes
EGA offers competency development
workshops and a wide variety of
leadership and management development
programmes for all employees at all levels
within the organization. These include
programmes accredited by City & Guilds
of London and the Institute of Leadership
and Management (“ILM”).
Technical Training
Internal and external training is provided
to employees to help them learn the
technical competencies required for their
current and future roles.
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Growing our
business by
nurturing our
people

COMPENSATION &
BENEFITS AT EGA
The EGA Compensation & Benefits
department maintains a strong salary
structure and ensures that it is aligned
with the business’s needs and the market.
It also offers attractive remuneration
packages, comprising competitive salaries
with performance-linked increments
and regular bonuses; health insurance; a
pension plan; a travel allowance for annual
leave; and scholarship opportunities
for employees to expand their tertiary
education. EGA’s goal is to be competitive
in each respective market.

Sharjah). The accommodation – which
overlooks the shoreline – comprises
basic furnished rooms for bachelors,
equipped with WiFi internet, FTA cable
television, and the option to connect
personal satellite receivers. The rooms
are set in a well-established residential
complex offering outstanding recreation
and living amenities; as well as excellent
sports facilities (football field, cricket
field, swimming pool, squash court, tennis
courts, badminton courts, basketball
courts, a gymnasium and more).

A performance management system is
used throughout the company to reward
employees in alignment with company
and individual performance.

All the facilities are fully serviced and
maintained by EGA; and standard meals
are served in an Asian canteen. Eligible
employees and trainees who opt for onsite accommodation are not subject to
any salary deduction for this purpose.

On-site Accommodation
On-site accommodation is available
at EGA Jebel Ali for UAE National
employees and trainees at nonsupervisory level who reside in distant
emirates (Al Ain and Al Gharbia regions
of Abu Dhabi; Ras Al Khaimah; Umm
Al Quwain; Fujairah; Eastern Region,
Kalba, Khorfakan and Dibba regions of
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EQUIPPING EXCELLENCE
THROUGH SKILLS DEVELOPMENT
AND TRAINING

نطور المهارات
لتعزيـــــــز التميـّــز
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اهتمامنــا
بموظفينا
أساس نجاحنا

التعويضات والمزايا في شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم
تحافظ إدارة التعويضات والمزايا في شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم على هيكل مرتبات قوي
وتضمن توافقه مع احتياجات الشركة .كما توفر
أيضا عروض ًا وظيفية جذابة ،تشمل رواتب تنافسية
مع العالوات المرتبطة باألداء والمكافآت العادية؛
والت�أمني الصحي؛ وخطة المعاشات التقاعدية؛ وبدل
السفر لإلجازة السنوية .وفرص المنح الدراسية
للموظفني لتوسيع نطاق تعليمهم العالي .يتجسد
هدف شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في أن
ت�تمتع بالتنافسية في كل سوق على حدة.
يتم استخدام نظام إدارة األداء في جميع أنحاء
الشركة لمكافأة الموظفني تماشي ًا مع أداء الشركة
واألداء الفردي للموظفني.

خدمات المنطقة السكنية
ت�توفر اإلقامة السكنية بموقع شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم في جبل علي للموظفني من
مواطني دولة اإلمارات ،والمتدرب�ي المواطنني من
المستوى غري اإلشرافي الذين يقطنون اإلمارات
البعيدة (العني والمنطقة الغرب�ية من أبوظبي،
رأس الخيمة ،أم القيوي�ن ،الفجرية ،المنطقة
الشرقية ،ومناطق كلباء وخورفكان ودبا التابعة
إلمارة الشارقة) .وتضم المنطقة السكنية ،المط ّلة
على الشاطئ غرف ًا مفروشة للعزاب ،مجهزة
بخدمة الواي فاي ،وخيار لربط أجهزة استقبال
األقمار الصناعية الشخصية .تقع الغرف ضمن مجمع
ال
سكني مري�ح ،يوفر وسائل الرتفيه والمعيشة فض ً
عن مرافق رياضية ممتازة (ملعب لكرة القدم،
مالعب الكريكيت ،وحمام سباحة ،وملعب اسكواش
ومالعب تنس ومالعب تنس الريشة ومالعب كرة
السلة وصالة لأللعاب الرياضية وغريها).
تقوم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم بشكل
كامل بإدراة مرافق خدمات المنطقة السكنية،
وت�توفر اإلقامة للموظفني والمتدرب�ي المؤهلني
لإلقامة بشكل مجاني.
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فرص تعليم وتطوي�ر الموظفني في
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
بمجرد إنهاء الموظفني للربامج التدري�بية األولية،
ال ت�توقف مسرية التطوي�ر عند هذا الحد ،حيث يوجد
لكل موظف إماراتي مسار ًا وظيفي ًا وخطة تطوي�ر
ومجموعة متنوعة من خيارات التعلم وفرص
التطوي�ر لالستفادة منها.
إدارة التوطني
يهتم فري�ق إدارة التوطني بإحتياجات الموظفني من
مواطني الدولة ،ومتابعة االستفسارات والمخاوف
ورصد التقدم المحرز من جانب المواطنني الخري�جني
والمتدرب�ي.
خطط التطوي�ر الوظيفي
بعد إست�كمال برامج الخري�جني المواطنني أو برامج
التدريب الوطني ،ينتقل الموظفون إلى مناصبهم
المستهدفة ويتم وضع خطة تطوي�ر تحدد الدورات
التي يجب الخضوع لها والخربة التي يمكن الحصول
عليها من أجل الوصول إلى الخطوة التالية من
حياتهم المهنية .يقوم قسم التطوي�ر الوظيفي،
جنب ًا إلى جنب إدارة المنطقة ،بوضع الخطط ويتم
تنظيم اجتماعات منتظمة الستعراض اإلنجازات.
برامج اإلدارة والقيادة

برامج شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم للطالب

التعليم المفتوح

برنامج المنح الدراسية

التدريب الصيفي

ت�توفر الفرص لخري�جي برامج التدريب الوطني لتعزي�ز
مؤهالتهم الفنية عرب إست�كمال برامج الشهادات
المعتمدة ،والدبلومة والدرجات العلمية خالل
شغلهم وظائف بدوام كامل داخل الشركة .تدير
وحدة التعليم المفتوح هذه الربامج وتوفر دعم ًا
تعليميا وإداري ًا.

يتوفر هذا الربنامج لمجموعة مختارة من مواطني
دولة اإلمارات فرصة الدراسة التي ترعاها شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم في موضوع ذي صلة
باإلحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة .حالي ًا،
توفر شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم المنح
الدراسية لحوالي  100طالب وطالبة من مواطني
الدولة ،الذين سينضمون للشركة بعد إتمام
دراستهم بنجاح.

تقوم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم كل عام
بتوفري فرص التدريب الصيفي للتعرف على أعمال
الشركة ،لطالب المدارس الثانوية والجامعات
خالل فصل الصيف (يوليو وأغسطس) .يتم توزيع
المشاركني على مناطق ذات صلة بمجال دراستهم.

برنامج المنح الدراسية للموظفني
يمكن لموظفي شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
أيضا التقدم للمنح الدراسية لتعزي�ز مؤهالتهم في
التخصصات ذات الصلة ،سواء بدوام جزئي أو بدوام
كامل ،في الجامعات المحلية أو الدولية.

يمكن لطالب المنح الدراسية اإلستفادة من فرتتي
خربة عملية على األقل في شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم خالل العطالت الطويلة ،وكذلك اإلرشاد
األكاديمي من المديري�ن في اإلدارات ذات الصلة
بمجال دراسة الطالب.

يساعد التدريب الصيفي الطالب على إكتساب الخربة
العملية ويتم توفري اإلرشاد األكاديمي للمساعدة
في اختيار اإلدارة المناسبة وتقديم المشورة
بشأن المواضيع التي يتعني الرتكيز عليها.

برنامج التدريب العملي
يعمل برنامج التدريب العملي في شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم في إطار من التعاون الوثيق
مع الجامعات والكليات من خالل توفري فرص للطالب
إلكمال عنصر التدريب العملي لمناهجهم الدراسية.
ت�توفر لكل طالب من طالب التدريب العملي خطة
تطوي�ر لضمان تحقيق أهداف التعلم األساسية.

تقدم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم ورش
عمل تطوي�ر الكفاءات ومجموعة واسعة من برامج
القيادة والتطوي�ر اإلداري لجميع الموظفني على
جميع المستويات داخل الشركة .يشمل ذلك برامج
معتمدة من قبل مؤسسة "سيتي أند جيلدس" في
المملكة المتحدة ومعهد القيادة واإلدارة (".)"ILM
التدريب الفني
يتوفر التدريب الداخلي والخارجي للموظفني
لمساعدتهم على تعلم الكفاءات الفنية المطلوبة
ألداء أدوارهم الحالية والمستقبلية.
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برامج التدريب للموظفني الجدد
تلتزم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم تجاه تدريب مواطني دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة بجميع
مستويات العمل داخل الشركة.
برامج تدريب الخري�جني المواطنني
يست�كمل الخري�جون المختارون برنامجا تدري�بيا لمدة  18شهر ًا في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم يؤهلهم
لإلطالع بدور مشرف خط أول .وتعطى األفضلية للخري�جني في مجاالت الهندسة ،ولكن يتم أخذ التخصصات
األخرى بعني اإلعتبار ،إعتماد ًا على احتياجات الشركة.
يتم إعداد خطة تطوي�ر مخصصة لكل متدرب مواطن ،تشمل التدريب العملي ،وتطوي�ر المهارات الفنية ،وبرامج
التطوي�ر اإلداري والكفاءة والقيادة ،ويتم تعي�ي مرشد لكل متدرب مواطن ويتم عقد اجتماعات مراجعة
مرحلية منتظمة.
برامج التدريب الوطني
ت�توفر عدة برامج تدري�بية مخصصة لخري�جي المدارس الثانوية الذين يرغبون في العمل في إدارات التشغيل
والصيانة في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم ،وتعرف تلك الربامج بإسم برامج التدريب الوطني ،ويتم
تنفيذها في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم  -موقع الطويلة و شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم -
موقع جبل علي ،وفيما يلي توضيح لها.
الربنامج الوطني للتدريب بإدارة الصيانة

معاي�ي الت�أهل:

برنامج لمدة ثالث سنوات يمكن من خالله تطوي�ر
شباب اإلمارات العرب�ية المتحدة إلى فني�ي قادري�ن
على العمل في مختلف تخصصات الصيانة ،سواء
الكهربائية والميكانيكية أو المعدات ،في إدارات
الصيانة المختارة ضمن شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول

يتم التدريب من خالل برامج مهيكلة تعتمد على
الدراسة النظرية والتدريب العملي في ورش
ال عن التدريب على رأس العمل في
العمل ،فض ً
مناطق الصيانة في شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم .مع االنتهاء بنجاح من هذا الربنامج،
يكتسب المتدربون "شهادة المستوى  3في
الهندسة " المعرتف بها دولي ًا والصادرة عن معهد
"بوكس هيل" األسرتالي ،المعتمدة من قبل الهيئة
األسرتالية للتعليم الفني والتعليم المتواصل .تبدأ
عادة في شهر سبتمرب من كل عام.
الربامج
ً

شهادة الثانوية العامة ،ويفضل في التخصصات
العلمية أو الفنية

اجتياز إختبار شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في
اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم

شهادة الثانوية العامة في العلوم أو الخربة ذات
الصلة

يتم تحديد عدد المتدرب�ي ومرات تنظيم هذا الربنامج
حسب متطلبات التوظيف الداخلية والمهارات .عند
االنتهاء بنجاح من برنامج التدريب ،يشغل الخري�جون
وظيفة مساعد مشغل طاقة في واحدة من
محطات توليد الطاقة في شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم.

يتوجب على المرشحني إست�كمال برنامج التدريب
الوطني بالمصهر أو  6شهور من الخربة في شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم قبل اإلنضمام إلى هذا
الربنامج

الربنامج الوطني للتدريب بإدارة تحلية المياه

معاي�ي الت�أهل:

يوفر هذا الربنامج التدري�بي الذي يمتد لعام واحد،
للمتدرب�ي كال من جوانب المعرفة النظرية والخربة
العملية على رأس العمل.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول

يبدأ هذا الربنامج عادة في شهر سبتمرب من كل
عام .بعد االنتهاء بنجاح من الربنامج التدري�بي ،يشغل
الخري�جون وظيفة مشغل مساعد لتحلية المياه
في محطة تحلية مياه شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم في جبل علي.

 20عاما أو أكرث

شهادة الثانوية العامة في العلوم أو الخربة ذات
الصلة
 20عاما أو أكرث
يتوجب على المرشحني إست�كمال برنامج التدريب
الوطني بالمصهر أو  6شهور من الخربة في شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم قبل اإلنضمام إلى هذا
الربنامج

الربنامج الوطني للتدريب الفني

معاي�ي الت�أهل:

برنامج تدري�بي مدته سنة واحدة يتم خاللها تطوي�ر
مهارات مواطني دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
الشباب ليصبحوا فني�ي مختصني ،قادري�ن على
العمل في اإلدارات الفنية المختلفة مثل المختربات
وأقسام التحكم في العمليات داخل شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول

بعد اإلنتهاء بنجاح من الربنامج التدري�بي ،يحصل
الخري�جون على "شهادة المستوى  2في الهندسة"
المعرتف بها دوليا والصادرة عن مؤسسة "سيتي أند
جيلدس" في المملكة المتحدة.

الربنامج الوطني للتدريب بإدارة المصهر
يوفر هذا الربنامج التدري�بي الذي يمتد لمدة ستة
أشهر للشباب المتدرب�ي الفرصة لتعلم المهارات
الالزمة لتشغيل المصهر ،وكذلك الكتساب المعرفة
والخربة العملية على رأس العمل.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول
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يوفر هذا الربنامج التدري�بي الذي يمتد لعام واحد،
للمتدرب�ي كالًّ من جوانب المعرفة النظرية والخربة
العملية على رأس العمل.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول

 18إلى  24سنة

معاي�ي الت�أهل:

هناك دفعتني سنوي ًا (مارس وسبتمرب) .بعد االنتهاء
بنجاح من برنامج التدريب ،يصبح خري�جو الدورة
التدري�بية مشغلي مرافق ويتم توزيعهم على
مناطق العمليات المحددة بالمصهر وفق نظام
الوردية.

الربنامج الوطني للتدريب بإدارة الطاقة

معاي�ي الت�أهل:

يفضل شهادة الثانوية العامة ،ولكن يأخذ بعني
اإلعتبار المتقدمني الذين ال يحملونها ،خاصة إذا
ما أظهروا رغبة في التعلم ولديهم بعض الخربة
العملية ذات الصلة
 19عاما أو أكرث
اجتياز إختبار شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في
اللغة اإلنجليزية

شهادة الثانوية العامة في العلوم أو الخربة ذات
الصلة
 20عاما أو أكرث
يتوجب على المرشحني إست�كمال برنامج التدريب
الوطني بالمصهر أو  6شهور من الخربة في شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم قبل اإلنضمام إلى هذا
الربنامج

الربنامج الوطني لتدريب اإلداري�ي

معاي�ي الت�أهل:

برنامج تدري�بي لمدة عشرة أشهر يتم من خالله
تطوي�ر مهارات مواطني دولة اإلمارات العرب�ية
المتحدة الشباب ليصبحوا إداري�ي قادري�ن على
العمل في مختلف اإلدارات داخل شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم.

مواطن إماراتي يحمل جواز سفر ساري المفعول
شهادة الثانوية العامة في العلوم أو الخربة ذات
الصلة
 19عاما أو أكرث

بعد االنتهاء بنجاح من الربنامج التدري�بي ،يكون
خري�جو الربنامج قادري�ن على أداء المهام اإلدارية
المختلفة التي تدعم إدارة الشركة.

9

فرص وظيفية
واعدة ترقى
بطموحات�كم

التوطني في شركة اإلمارات
العالمية لأللمنيوم
التوطني هو هدف اسرتاتيجي رئيسي لحكومة
دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة .باعتبارها واحدة
من أكرب الشركات الصناعية خارج قطاع النفط والغاز،
تساهم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم في
تنويع االقتصاد وتوفري فرص العمل على المدى
الطوي�ل للمواطنني اإلماراتي�ي.
مع وجود ما يقرب من سبعة آالف موظف وخطط
التوسع المستقبلية الطموحة  ،تحتاج شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم لتوظيف األفراد
الموهوبني لتلبية متطلبات األعمال .وقد وضعت
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم التوطني في
صلب اسرتاتيجية تنمية أعمالها .في عام ،2014
تم توظيف ما يقرب من  250من مواطني دولة
اإلمارات العرب�ية المتحدة ،ومن المقرر أن يرتفع هذا
العدد على أساس سنوي.
وضعت شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم خطة
توطني خمسية متخصصة لتعزي�ز التوظيف على
جميع المستويات في كل من مناطق العمليات
والدعم .تستهدف خطة التوطني توظيف اإلماراتي�ي
من ذوي الخربة وكذلك الطالب مباشرة من
المدارس الثانوية والجامعات والكليات التقنية.
في الوقت الذي ت�كرس فيه شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم جهودها لتطوي�ر جميع الموظفني،
ويتم الرتكيز بشكل خاص على مواطني دولة
اإلمارات تماشي ًا مع التزام شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم تجاه تحقيق أهداف التوطني الخاصة بها.
لكل مواطن إماراتي خطة تطوي�ر وظيفي جاهزة
وهناك مجموعة واسعة من برامج التطوي�ر المتاحة
لخري�جي المدارس الثانوية والجامعات المواطنني.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال ب:
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم  -موقع الطويلة  02 509 2222تحويلة 4246/4534
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم  -موقع جبل علي  04 884 6666تحويلة 2262/1088
أو بزيارة الموقع www.ega.ae
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ُنبذة عن شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم هي شركة
مملوكة ُمناصفة لكل من شركة مبادلة للتنمية من
أبوظبي ومؤسسة دبي لإلست�ثمارات الحكومية
من دبي .تضم األصول التشغيلية الرئيسية لشركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم كالًّ من شركة دبي
لأللمنيوم ،دوبال ،وشركة اإلمارات لأللمنيوم،
المجمع 2.4
إيمال ،اللتني يبلغ إنتاجهما السنوي ُ
مليون طن من األلمنيوم سنوي ًا ،ما يجعل من شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم خامس أكرب ُمنتج
لأللمنيوم األولي في العالم .تمتلك أيضا شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم ،والتي ت�تخذ من دولة
المتحدة مقرا لها ،مؤسسة غينيا
اإلمارات العرب�ية ُ
ألومينا كوربوريشن  ،GACوهو مشروع لتعدين
البوكسيت ومصفاة لأللومينا في غرب إفريقيا .كما
ُتخطط الشركة لتحقيق معدالت نمو محلية كربى،
وتوسعات عالمية.
ُتدير دوبال ،التي ت�أسست في العام  ،1979واحدا
من أضخم مصاهر األلمنيوم األولي الفردية في
العالم .يت�كون مجمع عمليات دوبال ،الذي يمتد على
مساحة  4.75كيلو مرت ًا مربع ًا بمنطقة جبل علي
في دبي ،من مصهر لأللمنيوم بطاقة مليون طن
سنويا ،ومحطة لتوليد الكهرباء بطاقة  2350ميجا
وات (عند درجة  30مئوية) ،ومصنع ضخم للكربون،
وعمليات كربى للسبك (أكرث من  1.2مليون طن
سنوي ًا) ،ومحطة لتحلية مياه البحر ،وحوض بحري
والعديد من المرافق .كما أن دوبال ،التي ت�تسم
برتكيزها الشديد على توفري أرقى درجات جودة
المنتج والعناية بالعمالء واإلبت�كار ،حائزة على
شهادات األيزو  9001واأليزو  14001واأليزو/تي
إس  16949واأليزو/آي إي سي  1-20000واأليزو/
آي إي سي  27001واأليزو  29990واأليزو 50001
وشهادة أو إتش إس آيه إس .18001

ت�تضمن قائمة دوبال وإيمال المجتمعة من
منتجات األلمنيوم عالية الجودة ثالثة أشكال
هي سبائك األلمنيوم إلعادة الصهر وعالية
النقاء (لإللكرتونيات وصناعة الفضاء وتطبيقات
صناعة السيارات) و سبائك صفائح األلمنيوم
(لصناعة التغليف وصفائح الطباعة الحجرية
وصناعة السيارات) واسطوانات السحب ( لتطبيقات
اإلنشاءات والمواصالت وصناعة محركات السيارات
والتطبيقات الصناعية).
يتم أيض ًا تصنيع ُقضبان التوصيل الكهربائي
وقضبان األنود ألغراض عملية التحليل الكهربائي
ُ
المستخدمة إلختزال األلمنيوم من مادة األلومينا
ُ
ال في
الخام .وتخدم الشركتان أكرث من  350عمي ً
نحو  68دولة ،غالبيتهم في آسيا وأوروبا والشرق
األوسط وشمال أفريقيا واألمريكتني.

مكان رائع للعمل

إنضم للعمل مع األفضل!
إذا كنت...

تقدم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
للموظفني قيمة إست�ثنائية مضافة.

• طالب صاحب أداء عالي

شركتنا:
•العب عالمي في صناعة األلمنيوم (ضمن أكرب
خمس شركات في العالم من حيث اإلنتاج)
• في توسع مستمر(محليا ودوليا)
• تقدم مجموعة من الوظائف الواعدة ،والمجزية
• توفر خطط تطوي�ر ومسارات وظيفية واضحة
•ملتزمة بإضفاء قيمة على الصناعة،
والمجتمع والدولة التي تعمل فيها؛
وتفخر بكونها شركة إماراتية

• طموح وتسعى بنشاط إليجاد تحد مهني
• ت�تمنى أن تحدث فرق ًا
• ترغب في العمل في شركة مسؤولة بيئي ًا
ملتزمة تجاه االستدامة
• تقدر فرصة العمل في قطاع صناعي مبت�كر
ودائم التطور
•ترغب في االنضمام إلى شركة عالمية،
ت�توسع أعمالها في الداخل والخارج
•تريد العمل في شركة راسخة تركز بفخر
على تطوي�ر مواطني دولة اإلمارات
العرب�ية المتحدة
إذا كان األمر كذلك ،فإن شركة اإلمارات العالمية
لأللمنيوم هي خيارك الصحيح!

تم تصميم مصهر إيمال ليكون واحدا من أضخم
مصاهر األلمنيوم األولي الفردية في العالم .يمتد
مجمع عمليات إيمال على مساحة  6كيلومرتات
بمنطقة الطويلة بأبوظبي .ويت�كون من مصهر
لأللمنيوم بطاقة  1.3مليون طن سنوي ًا ،ومحطة
لتوليد الكهرباء بطاقة  3100ميجا وات ،ومصنع
ضخم للكربون ،وعمليات كربى للسبك (أكرث من
 1.7مليون طن سنوي ًا) ،ومحطة لتحلية مياه البحر،
وحوض بحري والعديد من المرافق .إيمال حائزة
على شهادة األيزو  9001وشهادة  Neboshفي
الصحة المهنية والسالمة.
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رسالة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
في إطار شغلي لمنصب العضو المنتدب والرئيس
التنفيذي لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم،
فإنني أفخر بالفرص التي نقدمها لمواطني دولة
اإلمارات العرب�ية المتحدة ،سواء كانوا من العاملني
معنا بموقعي جبل علي أو منطقة الطويلة ،أو
كمتدرب�ي يعملون معنا للمرة األولى ،أو كطالب
جامعات وكليات ومدارس في مرحلة ما قبل
إنضمامهم إلى الشركة؛ حيث يتجسد هدفنا في
توفري فرص تعلم ووظائف للجميع.
يتم تزويد الموظفني في الشركة بخطط تطوي�ر
فردية وفرص تعزي�ز مؤهالتهم من خالل إدارة
مهيكلة وبرامج تطوي�ر القيادة والدورات التقنية،
والتي يمكن دراستها من خالل مجموعة متنوعة
من الوسائل  -بما في ذلك الربامج اإلشرافية،
والتعلم اإللكرتوني ،والتعلم النصي والتعلم
المرت�كز على الكمبيوتر في وحدتنا المتخصصة
للتعليم المفتوح ،ودوراتنا التدري�بية الخارجية
والمنح الدراسية ،كما أن العديد من برامجنا تحظى
ال عن أن الشركة هي أيض ًا
باإلعتماد الدولي ،فض ً
مركز معتمد لهيئات عالمية مثل "سيتي أند جيلدس
أوف لندن" ،ومعهد القيادة والتطوي�ر ،والهيئة
األسرتالية للتعليم الفني والتعليم المستمر.

وفي ظل دخولنا مؤخرا إلى قطاع صناعات التعدين،
وخططنا للتوسع إلى جانب تركيزنا المتجدد على
التوطني ،فإن شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم
في وضع فريد لتقديم فرص وظيفية ممتازة
للشباب اإلماراتي الطموح.
يرجى مراجعة المعلومات عن الفرص المتوفرة
لكم ،ونحن نتطلع إلى إنضمامكم للعمل في شركة
اإلمارات العالمية لأللمنيوم للتمتع بمسرية مهنية
واعدة!
عبداهلل جاسم بن كلبان

ويستفيد الموظفون الجدد من مجموعة متنوعة
من الربامج المتاحة ،بدء ًا من الربنامج الوطني
ال إلى برامج تمتد ما بني 6
لتدريب الخري�جني ،وصو ً
أشهر إلى عامني لتدريب تاركي المدارس الراغبني
في العمل بإدارات العمليات أو الصيانة بالمصهر.
تقدم شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم أيضا
منح ًا دراسية للطالب الذين يدرسون في الجامعات
ال عن فرص عمل وتدريب
المحلية والدولية ،فض ً
لطالب المدارس والجامعات  /الكليات.
أستطيع أن أؤكد للجميع من خالل تجربتي الشخصية.
حيث بدأت بالعمل بالشركة كخري�ج متدرب وأدرك بأن
اإللتزام بالعمل يمكن الموظفني من بلوغ المناصب
العليا سريع ًا.
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