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גאווערנער האקול אנאנסירט ׳רורעל סָארסינג אינק.׳ וועט אויפשטעלן באפעלאו לאקאציע, שאפן  
 נייע דזשאבס   150

  
 נייע ארבעטער וועט מען זאפארט אנהויבן אויפנעמען פאר סָאפטוועיר דעוועלאפמענט צענטער 

  
דאלער דורכשניטליך   80,000דזשאבס צו ווערן ערפילט דורך ארטיגע אפליקאנטן און וועלן צאלן 

 מיט א רעקרוטירונג באמיאונג אין די שטאט רעפיּודזשי קאמיוניטי  
  

א פירער אין היגלענדישע   —גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ׳רּורעל סָארסינג אינק.׳ 
ָאון  וועט אוועקשטעלן א סָאפטוועיר דעוועלאפמענט צענטער אין דָאונט — דיגיטאלע אינזשינערונג 

נייע דזשאבס. די דזשאבס וועלן ערפילט ווערן דורך ארטיגע אפליקאנטן, מיט   150באפעלאו, און שאפן 
א רעקרוטירונג באמיאונג אין די שטאט׳ס רעפיּודזשי קאמיוניטי, און וועט צאלן א דורכשניטליכע  

יג פלאצירן ביי א לאקאציע  דאלער. ׳רּורעל סָארסינג׳ וועט אין אנהויב זיך צייטווייל 80,000געהאלט פון  
סקווער פיס  15,000וועלכע דארף נאך באשטימט ווערן, מיט פלענער אויף ווייטער אויסזוכן אן ארט פון 

 פאר פערמאנענטע אפיס פלאץ.  
  
  "מיר נעמען אויף מיט צופרינדהייט ׳רּורעל סָארסינג׳ צו באפעלאו׳ס וואקסנדע אינאוואציע עקאנאמיע,"

די קאמפאני שאפט הויכע קוואליטעט דזשאבס און נייע טעכנאלאגיע  " האט געזאגט גאווערנער האקול. 
ו אלס איר נייסטע קארידארן לענגאויס דעם לאנד און מיר שטאלצירן זיך אז עס האט צוגעלייגט באפעלא

פאר דער קאמפאני, וועלכע האלט   מיטלען.-לאקאציע צו באזארגן טעכנאלאגיע לייזונגען און הילפס
סיסטעם,  -עקא ITאינמיטן א גרויסער וואוקס רונדע, וועט באפעלאו אנבאטן אן איינדרוקספולע 

ארבעטסקראפט און העכערע עדיוקעישן בענעפיטן, ווי אויך נידעריגע אפערירונג קאסטן און הויכע 
   "קוואליטעט בענעפיטן.-לעבנס

  
באפעלאו איז גאר א גוטע שטאט מיט  " פון ׳רּורעל סָארסינג׳, האט געזאגט,   CEOמאנטי האמילטאן, 

קוואליטעט וואו מיר -אונז צו טרעפן ערטער מיט א הויכע לעבנסא רייכע היסטאריע. עס איז וויכטיג פאר 
 STEMקענען רעקרוטירן ערשטראנקיגע טאלאנט אין דעם ראיאן. די פאקוס און אינוועסטירונג אין 

שולע שטאפלען, ווי אויך דער סטעיט׳ס כללות׳דיגע אינוועסטירונג אין  -עדיוקעשען ביי די מיטל און הויך
פמענט טאלאנט, מאכט עס פאר אונז א גאר גוטע פלאץ. דער פארלאנג פאר  סָאפטוועיר דעוועלא

סערוויס׳ ליפערונג מוסטער זעצט פאר ווייטער צו וואקסן צווישן אונזערע  -א- עז -אונזער ׳סקרָאם
קליענטן ווי אויך פאר גיך באוועגיגע דיגיטאלע פלאטפארמע קאמפאניס. אונזערע   500-פָארטשּון

סָאפטוועיר אינזשינער דזשאבס אין באפעלאו צו העלפן טרעפן  150ן און ערפילן פלענער זענען צו שאפ
   "צו די שטארקע מארקעט פארלאנג.

  
׳רּורעל סָארסינג׳ איז אנטשלאסן צו איר אויפגאבע פון שאפן הויכע קוואליטעט טעכנאלאגיע קאריערעס  

וועלכע עס אפערירט. עס האט אמעריקע און באווירקן אויף די קאמיוניטיס אין -לענגאויס מיטל
קאנטראקטירט סָאפטוועיר דעוועלאפמענט פראיעקטן -, אויס2020דערגרייכט באדייטנדע וואוקס אין 



וויכטיגע ָאנליין אפליקאציעס. די קאמפאני  -פאר וועלכע זיי בויען, שטעלן ארויס, און אפטימיזירן קריטיש
גטע שטאטן און האט געזוכט נאך מארקעט  אפערירט איצט אכט לאקאציעס לענגאויס די פאראייני

פארברייטערונג צו ערפילן איצטיגע ביזנעס התחייבות׳ען און אריינכאפן נאך מארקעט וואוקס  
 .  דאגעלעגנהייטן. ווענדט אייך אין באפעלאו  

  
יאר צוריק, איז ׳רּורעל סָארסינג׳ געבליבן פעסט אין איר אויפגאבע צו ברענגען   13זינט איר גרינדונג 

טעכנאלאגיע דזשאבס צו טיילן פון דעם לאנד וואו עס וואלט אנדערש נישט געווען קיין סאך 
הייטן. דער מוסטער האט זיך באוויזן אלס ערפאלגרייך דורך געבן א נידעריגע ריזיקע, הויכע געלעגנ

צוזאמענארבעטנדע לייזונג פאר קליענטן, און אין דער זעלבער צייט ליפערן די קוואליטעט און אפרוף 
 פעאיגקייטן וועלכע ווערן פארלאנגט אין די היינטיגע געיאגטע דיגיטאלע וועלט.  

  
מיליאן דאלער אין  3.4ביז  RSI( וועט צושטעלן פאר ESDיער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )׳עמפי

    דזשאבס.  150עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס קרעדיטס אין אויסטויש פאר שאפן 
  

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי  
אין די היינטיגע דיגיטאלע עקאנאמיע, איז ׳רּורעל סָארסינג׳ א  " ט,קאמישענער קעווין יוניס האט געזאג

מיר שטאלצירן   פירער וואס זוכט צו פארגרעסערן איר נאציאנאלע אנוועזנהייט און דיגיטאלע סערוויסעס.
זיך אז ׳רּורעל סָארסינג׳ האט אויסגעקליבן באפעלאו, מיט איר פארשידנפארביגע און טאלאנטפולע 

   ", אלס איר נייסטע טעק צענטער.ארבעטסקראפט
  

דאס אויסוועהלן דער שטאט באפעלאו דורך ׳רּורעל סָארסינג׳  " מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט,
פאר איר נייסטע סָאפטוועיר דעוועלאפמענט צענטער איז א ווייטערדיגע באווייז אויף באפעלאו׳ס 

פצושטעלן ווארצלען דא אין באפעלאו און וואקסנדע טעק עקאנאמיע. די קאמפאני פלאנירט ארא
ארטיגע איינוואוינער, מיט אוטריטש צו אונזערע אימיגראנט און רעפיּודזשי קאמיוניטיס  150אויפנעמען 

  " רּורעל סָארסינג׳ס"באצאלטע דזשאבס איז פאנטאסטישע נייעס. עס פריידט מיר אז -פאר די גאר גוט
אין דאונטאון באפעלאו און איך האב גרויס האפענונג אז דער   צייטווייליגע צענטער וועט זיך געפונען

איך דאנק גאווערנער קעטי האקול   קאמפאני וועט געפונען א פערמאנענטע היים אין אונזער דאונטאון.
און עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט, און ׳אינוועסט באפעלאו ניאגארא׳ פאר זייערע ראלעס אין ברענגען  

   "צו באפעלאו. ׳רּורעל סָארסינג׳
  

ערי קאונטי׳ס שם אלס אן אויסגעצייכנטע  "ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק פאלאנצארז האט געזאגט, 
ארט צו וואקסן אייער ביזנעס טוהט ווייטער צוצוציען קאמפאניס, ווי צ.ב.ש. ׳רּורעל סָארסינג׳, וועלכע  
זוכן צו פארברייטערן זייערע אפעראציעס און אין דער זעלבער צייט אויסניצן אונזער ערשטראנקיגע  

נייע    150נעס אטמאספערע. די אינוועסטירונג ברענגט ארבעטסקראפט און אויסגעצייכנטע ביז 
סָאפטוועיר דזשאבס און ווייזט אז באפעלאו און ערי קאונטי זענען ערנסטע פארמעסטער אין דעם טעק  

   " סעקטאר.
  

טעכנאלאגיע  "טאם קוטשארסקי האט געזאגט,  CEO׳אינוועסט באפעלאו ניאגארא׳ פרעזידענט און 
און איבערהויפט דער צוקונפטיגע פאנדעישען פון ערפאלגרייכע ראיאנישע   קאמפאניס זענען די הווה

ערשטראנקיגע טעק טאלאנט, שטיצע מיטלען, א   — עקאנאמיעס. די שטרעבונגען פון ׳רּורעל סָארסינג׳ 
פארשידנמיניגע און אריייננעמיגע ארבעטסקראפט, א וואקסנדע יונגע פראפעסיאנעלע באפעלקערונג,  

זענען אין פערפעקטן  —פערישער סצענע, אפערירונג צוגענגליכקייט, און מער אן אקטיווער שא
איינקלאנג מיט דאס וואס באפעלאו האט אנצובאטן. מיר זענען באגייסטערט צו פרעזענטירן די 

באפעלאו ביזנעס קעיס, ארויסהעלפן ׳רּורעל סָארסינג׳ מיט דער פארברייטערונג פראצעס, און זיי היינט 
  "צו אונזער קאמיוניטי.אויפנעמען 

  

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


 איבער ׳רּורעל סָארסינג׳ 
(, מיט שטיצע פון ׳ּבעין קאפיטאל דָאּבל אימּפעקט׳, איז דער פירנדע באזארגער  RSI׳רּורעל סָארסינג׳ )

פון אינלענדישע גע׳ָאוטסָארס׳טע דיגיטאלע אינזשינערונג צו בויען, ארויסשטעלן, און שטיצן דיגיטאלע  
- פראצענט אמעריקע 100׳ס אייגנארטיגע מוסטער איז RSIדוקטן און ערפארונגגען. אפליקאציעס, פרא

אמעריקאנע שטעט. דורך  -אזירט, אויסניצנדיג אונטערבאניצטע טעכנאלאגיע טאלאנט אין מיטלב
די שטרויכלונגען פון צייט זָאונס,   RSIשָאר ָאּוטסָארסינג, עלימינירט  -צושטעלן אן אלטערנאטיווע צו ָאף 

׳ס אייגנארטיגע RSIסערוויס׳, -א- עז -טקייט, שפראך און געאפאליטישע ריזיקעס. ׳סקרָאםוויי
באשעפטיגונג פרעימוואּורק פאר עדזשייל סָאפטוועיר דעוועלאפמענט, ערמעגליכט פלינקע און 

דיסציפלינארישע טיעמס דורך אן אויסציענדער באניץ מאדעל און  -בייגזאמע ארויסשטעלונג פון מולטי
- זעהבארע חודש׳ליכע פרייזן. די קאמפאני גיבט ערשטראנקיגע לייזונגען פאר טעכנאלאגיע-יספאראו

קליענטן איבער פארשידענע אינדוסטריעס אריינגערעכנט לעבן און   1000פאקוסירטע און פָארטשּון 
 טעק, לאגיסטיקס און טראנספארטאציע, און פינאנציעלע סערוויסעס.  -געזונט וויסנשאפט, היי
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