د افغانستان اسالمي جمهوريت
دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتوچارو رياست
د بشری سرچينو امريت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظيم خدماتي مخابراتي افغانستان (اترا) در بست کمبود ( آمر اسنا د و ارتبا ط ) به کارمند ذيل ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم از
طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغانستان را داشته باشند رسانيده ميشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را در اين بست داشته باشد از طريق
ايميل آدرس ذيل خلص سوانح  ،اسناد تحصيلي و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمايند.

.عنوان وظيفه :آمر اسنا د و ارتبا ط
شعبه مربوطه :اسناد و ارتباط
گزارش به :رئيس اسناد و ارتباط
موقعيت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست :يک
تاريخ اعالن 1931/7/1 :
اخرين تاريخ اخذ درخواستي1931/7/17 :
مسؤليت ها


مسئو ليت تطبيق وتحقق تمام احکام ،فرامين و مصوبات مقامات ذيصالح ومقام وزارت وترتيب وارائه گزارش بموقع از صورت اجراات
اداره.
ترتيب وارائه مجموع گزارشات اعم ازگزارشات اجراات ماهوار ،ربعوار وساالنه بمراجع مربوطه ومقا مات ذيصالح.



مطلع نمودن کارمندان از هدايات مقامات ذيصالح ،احکا م و مصوبا ت مربوط






ترتيب وارائه گزارشات اختصاصي بمقامات محترم ذيصالح.
کنترول از پروسه ارسال و مرسول مکاتيب و قيد و ثبت آن بااستفاده از تسهيالت کامپيوتری و انترنت .
کنترول از تطبيق تمام فرامين ،احکام و هدايات مقامات ذيصالح وترتيب وارائه گزارش از صورت اجراات پيرامون ان .
کنترول آرشيف اداره و تنظيم امور دوسيه ها و حفظ اسناد دفتری.





اجرای ساير امور که از طرف مسئول بخش برايش سپرده ميشود .

مواصفات:










 دارای تحصيالت عالي حد اقل بسويه ليسانس در رشته های ( ادبيات  ،حقوق و اقتصاد ) يا باالتر ازان داشته باشد. دارای تجربه کاری حد اقل چهار سال در بخش اداری باشد. توانمندی پيشبرد امورات اداری را ذريعه کامپيوتر داشته باشد. به اصول اداری و سلسله مراتب بلديت کامل داشته باشد. توانمندی و استعداد گذارش دهي را داشته باشد. سابقه جرمي نداشته باشد . بلديت به انواع فارم های درخواستي سفر های خارجي داشته باشد .به زبان های ملي کشور حاکميت داشته و به زبان انګليسي تسلط کامل داشته باشد .
تابعيت کشور را داشته و در کشور مقيم باشد .
 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصديق شده وزارت تحصيالت عالي وتصديق تجربه کاری (
خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وفورم ماليه دهي ) با تاييدی مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای
وظيفه نموده ايد ) با ضميمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .
Web site : www. atra.gov.af
Email Add: hr@atra.gov.af
Tele : 0202105621
Add : MCIT Building 9th Floor Moh.jan khan Watt Kabul Afghanistan






