
 

 

ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ 

ਧਿਕਟਰੋੀਆ ਦ ੇਧਿਜ਼ੀਟਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਧਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ 
 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਸ਼ੇ ਧਿਿੱਚ ਜਾਣ ਧਿਿੱਚ ਧਦਲਚਸਪੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ? 
ਿਿੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁਿਰ ਧਿਕਧਸਤ ਕਰਿ (ਅਪਸਧਕਲ) ਲਈ ਤੁਹਾਿਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿਾ 

'ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜਬੌਸ' ਪਰਗੋਰਾਮ ਿਾਲ ਜੜੁ ੋ 

ਭਧਿਿੱਖ ਧਿਿੱਚ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰ ਮੰਗ ਿਾਲੀਆ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਹਿ। 
 

ਆਪਣੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰ ਿ ੰ  ਿਿਾਉਣ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਿਿੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਿ ਲਈ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਧਿਿੱਚ 

ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ। 
 

ਤੁਹਾਿ ੰ  12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਉਦਯੋਗ-ਸਮਰਧਥਤ ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 12-ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਿੌਕਰੀ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਧਮਲੇਗਾ - ਧਿਰ ਇਿੱਕ ਸੰਪ ਰਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਿੱਲ ਿਿੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਹੋ, ਧਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰਧੇਰਤ ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਿ ੇ

ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਿ। 
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਧਦੰਦਾ ਹੈ: 

 

• ਇਿੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਿਿੱਤਾ, ਉਦਯੋਗ-ਸਮਰਧਥਤ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਕੋਰਸ ਧਿਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਧਸਖਲਾਈ 

• ਤੁਹਾਿ ੇਿਿੇਂ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਿ ੰ  ਅਧਭਆਸ ਧਿਿੱਚ ਧਲਆਉਣ ਲਈ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਧਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਾਲ ਭੁਗਤਾਿਸਦੁਾ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਰੋਲ ਧਿਿੱਚ 

12 ਹਫ਼ਧਤਆ ਂਤਿੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਿੱਝ ਪਰਮੁਿੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿ ੰ  ਮੇਜ਼ਬਾਿਾਂ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਧਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 

ਕੁਿੱ ਝ ਕੁ ਿਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ੰ  Salesforce, CBA, Carsales ਜਾਂ Zendesk ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਇਸ ਪ ਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਿ ਧਸਿੱ ਧਖਅਕ ਤੋਂ ਧਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੈੀਅਰ ਲਈ ਹਿੁਰ ਿਾਿਾ 

ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਕਲਪਿਾ ਕਰੋ  

ਕੈਰੀਅਰ ਧਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹੁਿਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਧਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜੌ ਦਾ ਧਗਆਿ ਅਤ ੇਮੁਹਾਰਤ ਿ ੰ  ਛਿੱਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਿਜ਼ੀਟਲ 

ਜੌਬਸ ਧਿਿੱਚ ਸਮਿੱ ਧਸਆ-ਹਿੱਲ ਕਰਿ, ਯਜੋਿਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਆਯੋਜਿ, ਸਧਹਯੋਗ, ਆਲੋਚਿਾਤਮਕ ਸਚੋ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਿਰਗੇ ਹੁਿਰ ਸਭ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਿ। 
 

ਤੁਹਾਿਾ ਅਿੁਭਿ ਜਾਂ ਧਦਲਚਸਪੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਤੁਹਾਿੇ ਮੌਜ ਦਾ ਧਗਆਿ, ਿੌਕਰੀ ਦਾ ਧਪਛੋਕੜ ਅਤ ੇਹੁਿਰਾਂ ਧਿਿੱਚ ਿਿੀਿਤਮ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਿ ੰ  
ਜੋੜਿਾ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਧਿਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦ ੇਿਿੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। 
 



 
 

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ 2 ਧਿਿੱਚੋਂ 2 

ਅਸੀਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਰੁਚੀਆ ਂਅਤ ੇਹੁਿਰਾਂ ਦ ੇਪਿੱਿਰਾਂ ਿ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਸਮਰਧਥਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਪੇਸ ਕਰਿ ਲਈ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦ ੇਕੁਿੱ ਝ 

ਚਟੋੀ ਦੇ ਧਸਖਲਾਈ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੇਠਾਂ ਧਦਿੱਤੇ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਿਾਲੇ ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਿਰਾਂ ਧਿਿੱਚੋਂ ਧਕਸ ੇਇਿੱਕ ਧਿਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਮਰਧਥਤ ਧਸਖਲਾਈ ਦ ੇ12 ਹਫ਼ਤ ੇਪ ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਿ:

• ਿਾਟਾ ਧਿਸਲੇਸਣ 

• ਧਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਰਕੀਧਟੰਗ  

• ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱ ਧਖਆ 

• ਕਲਾਊਿ ਕੰਧਪਊਧਟੰਗ 

• ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਧਮੰਗ/ਧਿਿੈਲਪਮੈਂਟ 

• ਆਰਟੀਿੀਸੀਅਲ ਇੰਟਲੈੀਜੈਂਸ/ਮਸੀਿ ਲਰਧਿੰਗ 

• ਪਰੋਿਕਟ ਮੈਿਜਮੈਂਟ 

• ਪਰੋਜੈਕਟ ਮਿੈਜਮੈਂਟ (Agile) 

• ਿੈੈੱਬ ਧਿਿੈਲਪਮੈਂਟ 

ਅਰਜ਼ੀ ਧਕਿੇਂ ਦਣੇੀ ਹ ੈ

ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਧਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਧਕਸ ੇਿੀ ਧਪਛਕੋੜ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਏ ਧਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਲੈਣ ਦਾ ਸਆੁਗਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  
 

ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਕਟੋਰੀਆ ਿਾਸੀਆ,ਂ ਿੌਕਰੀ ਿਾਪਸ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਧਸਸ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਕਸੇ ਿੀ ਅਧਜਹੇ ਧਿਅਕਤੀ ਿ ੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਤਸਾਧਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਜਸ ਦੀ ਿੌਕਰੀ ਸਾਇਦ COVID-19 ਦਆੁਰਾ ਪਰਭਾਧਿਤ ਹੋਈ ਹੋਿੇ। 
 

ਯੋਗ ਬਣਿ ਲਈ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:  

▪ ਧਿਕਟੋਰੀਅਿ ਧਿਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

▪ ਆਸਟਰਲੇੀਆਈ ਿਾਗਧਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਧਿਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਧਿਆਂ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਧਿਿੱਚ 

ਰਧਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਇਿੱਕ ਿੈਿ ਿੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

▪ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹੋ ਜਾਂ 10+ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕੁਿੱਲ 10 ਸਾਲ; ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਹੀਂ ਧਕ ਇਹ 

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ)। 

 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ Hudson Australia (ਹਿਸਿ ਆਸਟਰਲੇੀਆ) ਦਆੁਰਾ ਪਰਤੀਯੋਗੀ ਭਰਤੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿਿੇਂ ਦੌਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਿਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਧਿਿੱਚ ਸੁਰ  ਹੋਣਗੇ। ਅੰਧਤਮ ਦੌਰ ਜਿਿਰੀ 2024 ਧਿਿੱਚ ਹੋਿੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੰ  ਇਸਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਣ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ ਅਕਸਰ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਿ ੰ  ਪੜਹਿ ਦੀ ਧਸਿਾਰਸ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਧਦਓ 

https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/candidates#frequently-asked-questions
https://au.hudson.com/job-seekers/victoria-digital-jobs-program/

