
Step 1 
Створіть обліковий запис, натиснувши на Register Now/
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ - так ви перейдете на сторінку 
реєстрації. 

Step 2 
З лівого боку на сторінці реєстрації буде розташована 
коротенька анкета, заповніть її. В полі  Location вкажіть 
ваше теперішнє місце перебуваня. Якщо ви зараз 
перебуваєте НЕ в Україні, то напишіть, де саме ви 
знаходитесь, як показано на прикладі нижче. Потім 
натисніть Create an Account.

Інструкція для тих, хто шукає роботу:
Реєстрація та пошук роботи

Step 3 
Після цього на вказану електронну адресу надійде лист 
для активації доступу до облікового запису. Відкрите цей 
лист та натисніть на кнопку Activate account в тексті листа. 
і ви потрапите на сторінку входу в обліковий запис. 



Step 7 
В розділі Basic Profile information вкажіть всі мови, якими 
ви володієте. В цьому полі можна додавати кілька дописів. 

Step 6 
Як створити свій базовий профіль на сайті. Пам›ятайте, 
що інформація в вашому профілі на сайті - це не є 
ваше резюме! Резюме та  супровідні листи треба буде 
завантажувати окремо до кожної вакансії, на яку ви 
будете подаватись.
ПІДКАЗАКА: Рекомендовано надати якнайбільше 
інформації про себе, це підвищить шанси підбору більшої 
кількості вакансій відповідно саме до вашого профілю.

Step 5 
Рекомендовано надати якнайбільше інформації щодо 
вашого професійного досвіду та освіти. Це підвищить 
шанси підбору більшої кількості вакансій відповідно саме 
до вашого профілю. Ознайомившись з повідомленням з 
прикладу нижче, натисніть на кнопку Next. 

Step 4 
Ваш обліковий запис майже готовий. Коли увійдете 
в нього, ви побачіте сторінку з вітанням від Magnet. 
Натисніть на Next , щоб продовжити. 



Step 10 
Тепер сайт попросить вас завантажити резюме та 
створити ваш персональний профіль. Спочатку 
завантажте своє резюме в PDF форматі, потім натисніть 
Create Your Profile.

Step 9 
Уважно прочитайте Заяву про згоду. Якщо ви 
погоджуєтесь, натисніть кнопку I Consent , щоб продов-
жити. 

Step 8 
В розділі Country(ies) of Work Eligibility ДУЖЕ ВАЖЛИВО 
написати Ukraine. Якщо ви маєте дозволи на працю в 
інших країнах, враховуючи Канаду, то, будь ласка, вкажіть 
всі ці країни також. В цьому полі можна додавати кілька 
дописів. Коли ви закінчите створювати свій базовий 
профіль на сайті, натисніть на кнопку Save & Continue.

ВАЖЛИВО:  Обов›язково напишіть в цьому полі Ukraine ! 
Саме за цим критерієм сайт буде шукати для вас вакансії, 
які працедавці публікують для українців, що шукають 
роботу.



Step 14-16
Вітаємо! Ваш профіль створено, ви можете починати 
шукати роботу. Натисніть на Get Started щоб розпочати 
пошук. 

Якщо знайдеться вакансія, яка відповідає вашому 
профілю, ви отримаєте про це повідомлення 
(запрошення) в особистому кабінеті профілю. 
Переглядайте ці запрошення, та якщо побачите таке, 
що вас зацікавить - подавайтесь на цю вакансію. 
Працедавець НЕ побачить ваше резюме, якщо ВИ самі не 
подасте заявку на його вакансію. 

Існує два (2) способи пошуку роботи:: 
Пасивний - ви створили профіль і чекаєте, поки сайт сам 
не співвіднесе його з вакансіями і не запропонує вам 
варіанти. 
Активний - ви самі проглядаєте доску оголошень 
(вакансій), та подаєтесь на ті вакансії, що вам підходять. 

Step 13 
В розділі Job Preferences надайте інформацію про 
вакансії, які б ви хотіли розглянути, відповідно до вашого 
професійного досвіду. 

ВАЖЛИВО:  Оберіть Winnipeg, Manitoba, Canada як вашу 
Бажану локацію/Preferred Location(s). Натисніть на кнопку  
Add This Location. 

Step 12 
Обов›язково вкажіть всі вагомі навички та обов›язки з 
вашого професійного досвіду. Пам›ятайте, що в деякі поля 
можна додавати кілька дописів. Саме за цими крітеріями 
ваш профіль буде співвідноситись з вимогами в вакансіях.  

ПІДКАЗАКА: Рекомендовано надати якнайбільше 
інформації про себе, це підвищить шанси підбору більшої 
кількості вакансій відповідно саме до вашого профілю.

Step 11 
Вкажіть вашу освіту або досвід роботи. Якщо хочете 
вказати обидва параметри, то будете мати нагоду зробити 
це пізніше. 



Step 19
Щоб переглянути вакансії, які для вас підібрав сайт, 
перейдіть на сторінку вашого профілю та зазирніть в 
повідомлення. Натисніть на кнопку Unread Job Invites 
button і ви побачите вакансії, та зможете одразу на них 
податися. 

Step 18
Коли ви опинитесь на сторінці дошки оголошень 
(вакансій), ви зможете переглядати оголошення про 
вакансії і, якщо вам якась із них підходить, одразу і 
податись на неї. Вакансії, що публікуються на сайті YES! 
Winnipeg International, створені для іноземних кандидатів, 
які бажають жити та працювати в Вінніпезі. Якщо в описі 
вакансії в полі Work Eligibility Category написано Ukraine, 
то це значить, що ця вакансія була створена спеціально 
для шукаючих роботу українців. 

Step 17
Щоб почати шукати роботу, натисніть на кнопку Search 
Now на банері початкової сторінки. 

Якщо у вас є питання або ви стикаєтесь с труднощами 
під час створення свого профілю, зв›яжіться, будь ласка, 
з Єленою Петрухіною, нашим спеціалістом з ровитку 
персоналу, електронною поштою  
yelena@yeswinnipeg.com.


