
 
 الحاكمة كاثي هوكول    10/11/2021 للنشر فوًرا:

 

 

وظيفة   150. بإنشاء موقع لها في بافالو وإيجاد RURAL SOURCING, INCالحاكمة هوكول تعلن عن قيام  
   جديدة 

  
 سيبدأ التوظيف فوًرا لمركز تطوير البرمجيات   

  
ألف دوالر في المتوسط مع جهود لتوظيف من مجتمع الالجئين  80يجب تعبئة الوظائف من المتقدمين المحليين وستدفع 

  في المدينة
  
وهي شركة رائدة في مجال الهندسة الرقمية   -.  Rural Sourcing، Incأعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شركة  

وظيفة جديدة. سيتم شغل الوظائف من   150ستنشئ مركًزا لتطوير البرمجيات في وسط مدينة بوفالو، مما يوفر  -الداخلية 
تحدد ألف دوالر. س 80قبل المتقدمين المحليين، مع جهد للتوظيف من مجتمع الالجئين في المدينة، ودفع متوسط راتب قدره 

Rural Sourcing  قدم مربع من   15,000مبدئيًا موقعًا مؤقتًا في موقع سيتم تحديده، مع خطط لمواصلة البحث عن
  المساحات المكتبية الدائمة.

  
في اقتصاد االبتكار المتنامي في بافالو. تعمل الشركة على   Rural Sourcing"نرحب بوجود  قالت الحاكمة هوكول،
الجودة وممرات تكنولوجية جديدة في جميع أنحاء البالد، ونحن فخورون بأنها أضافت بوفالو كأحدث  توفير وظائف عالية 

في خضم دورة النمو الرئيسية للشركة، تقدم بافالو نظاًما إيكولوجيًا رائعًا    موقع لها لتوفير الحلول والموارد التكنولوجية.
  لتكنولوجيا المعلومات وقوى عاملة ومزايا تعليم عالي، فضالً عن تكاليف تشغيل منخفضة ومزايا عالية لجودة الحياة."

  
عظيمة ذات تاريخ غني. من المهم   "بافالو مدينة ،Rural Sourcingقال مونتي هاميلتون، الرئيس التنفيذي لشركة  

بالنسبة لنا تحديد المناطق ذات الجودة العالية للحياة حيث يمكننا توظيف أفضل المواهب في المنطقة. إن التركيز واالستثمار  
ار  في مستويي المدارس اإلعدادية والثانوية، فضالً عن االستثم STEMفي تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

العام للوالية في مواهب تطوير البرمجيات، يجعله موقعًا رائعًا لنا. يستمر الطلب على نموذج التسليم "سكرم كخدمة" في  
وظيفة  150وكذلك لشركات المنصات الرقمية سريعة الحركة. تتمثل خطتنا في إيجاد و Fortune 500النمو بين عمالء 

  لمساعدة في تلبية حاجة السوق القوية هذه."في هندسة البرمجيات في بافالو وتعبئتها ل
  
بمهمتها المتمثلة في إيجاد وظائف تقنية عالية الجودة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى وإحداث  Rural Sourcingتلتزم  

ات  ، حيث تعاقدت على مشاريع تطوير برمجي2020تأثير في المجتمعات التي تعمل فيها. لقد سجلت نمًوا مضاعفًا في عام 
خارجية، والتي من أجلها تقوم ببناء ونشر وتحسين التطبيقات الهامة عبر اإلنترنت. تدير الشركة حاليًا ثمانية مواقع عبر  

الواليات المتحدة وتسعى إلى توسيع سوق إضافي للوفاء بالتزامات األعمال الحالية واغتنام فرص نمو إضافية في السوق. 
  . هناتطبيق في بافالو 

  
ثابتة في مهمتها المتمثلة في توفير وظائف التكنولوجيا في أجزاء   Rural Sourcingعاًما، ظلت  13منذ تأسيسها قبل  

من البالد حيث ال توجد فرص لوال ذلك. لقد أثبت هذا النموذج نجاحه من خالل توفير حل منخفض المخاطر وعالي التعاون 
  للعمالء، مع توفير الجودة واالستجابة الالزمتين في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى.

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruralsourcing.com%2Fcareers%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597437631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dW4r6PNU7Sgyv8Z2RGH2nd0rQ4LrMzdT0HUQl1oD31c%3D&reserved=0


ماليين دوالر على شكل ائتمانات ضريبية   3.4ما يصل إلى  RSI( إلى ESDر مشروع تطوير إمباير ستيت )سيوف
 وظيفة.   150لوظائف ممتازة مقابل إيجاد 

  
أحد   Rural Outsourcing"إن  كيفين يونس، مدير العمليات في مشروع إمباير ستيت ونائب المفوض التنفيذي قال:

نحن فخورون بأن    ائد هذه األيام وتسعى إلى زيادة تأثيرها الوطني وعروض الخدمات الرقمية.رواد االقتصاد الرقمي الس
Rural Outsourcing ".اختارت بافالو، والتي تتميز بقوى عاملة متنوعة وموهوبة، كأحدث مركز تقني لها  

  
لمدينة بوفالو كأحدث مركز لتطوير البرمجيات هو دليل  Rural Sourcing"إن اختيار  قال العمدة بايرون دبليو براون، 

من السكان  150إضافي على اقتصاد بافالو التكنولوجي المتنامي. إن خطط الشركة لترسيخ جذورها هنا في بوفالو وتوظيف 
غاية، هي أخبار  المحليين، مع التواصل مع مجتمعات المهاجرين والالجئين لدينا من أجل هذه الوظائف ذات األجور الجيدة لل

المؤقت في وسط مدينة بوفالو، وآمل أن تجد الشركة مقراً دائًما في وسط   Rural Sourcingرائعة. يسعدني أن يقع مركز 
على دورهما في جلب   Invest Buffalo Niagaraأشكر الحاكمة كاثي هوكول وشركة تطوير امباير استيت، و   المدينة.

Rural Sourcing ".إلى بافالو  
  
"تستمر سمعة مقاطعة إيري كموقع ممتاز لتنمية أعمالك في جذب  قال المدير التنفيذي في مقاطعة إيري، مارك بولونكارز،  

، التي تتطلع إلى توسيع عملياتها مع االستفادة من قوتنا العاملة ذات المستوى العالمي  Rural Sourcingالشركات، مثل  
وظيفة برمجية جديدة ويظهر أن بافالو وإيري كاونتي منافسان جادان في   150ستثمار وأجواء العمل المتميزة. يجلب هذا اال

  قطاع التكنولوجيا."
  
"شركات التكنولوجيا هي  توم كوتشاركسي ،  Invest Buffalo Niagaraقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة   

أفضل  - Rural Sourcingاألساس الحالي والمستقبلي بشكل خاص لالقتصادات اإلقليمية الناجحة. تتماشى رغبات 
المواهب التقنية، وموارد الدعم، والقوى العاملة المتنوعة والشاملة، وتزايد عدد السكان المحترفين الشباب، والمشهد اإلبداعي 

تماًما مع ما تقدمه بافالو. لقد شعرنا بسعادة غامرة لتقديم حالة أعمال  -ى تحمل التكاليف، وغير ذلك  النشط، والقدرة عل
 خالل عملية التوسع، واليوم نرحب بهم في مجتمعنا."   Rural Sourcingبافالو، ومساعدة 

  
  Rural Sourcingنبذة عن  

، هي المزود الرائد للهندسة الرقمية  Bain Capital Double Impact(، التي تدعمها  RSI) Rural Sourcing إن
لالستعانة بمصادر خارجية لبناء ونشر ودعم التطبيقات والمنتجات والتجارب الرقمية. يعتمد نموذج التسليم البري الفريد  

ر المستغلة في المائة، حيث يصل إلى المواهب التكنولوجية غي 100على مصادر داخل الواليات المتحدة بنسبة  RSIلشركة 
وذات االستدانة المنخفضة في مدن أمريكا الوسطى. من خالل توفير بديل لالستعانة بمصادر خارجية في الخارج، يزيل  

® ، Scrum-as-a-Serviceمؤشر القوة النسبية عوائق المناطق الزمنية والمسافة واللغة والمخاطر الجيوسياسية. يوفر 
وير البرمجيات الرشيقة، نشًرا سريعًا ومرنًا للفرق متعددة التخصصات عبر نموذج  لتط RSIإطار المشاركة الفريد لمؤشر 

استهالك مرن وأسعار شهرية يمكن التنبؤ بها. توفر الشركة حلوالً عالمية المستوى لعمالء متمركزين حول التكنولوجيا و 
ا الفائقة، والخدمات اللوجستية والنقل، عميل عبر مختلف الصناعات بما في ذلك علوم الحياة والصحة، والتكنولوجي 1000

  والخدمات المالية.
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