دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority

اعالن کار یابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (آپر یتر جمع آوری شکا یا ت ) به شخص واجد
شرایط ضرورت دارد  .واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغاني را داشته باشند رسانيده
ميشود .هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایميل آدرس فورم را خانه پوری ،
خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..
عنوان وظيفه :آپر یتر جمع آوری شکا یا ت
دیپارتمنت  :حقوق و جواز
شعبه مربوطه :امریت سمع شکایات
گزارش به  :مدیر مربوطه
تعد اد پست 1 :
موقعيت  :منزل دهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن  ۱۸/۶/۸۹۳۱:که مصادف است با تاریخ 2019/9/12
اخرین تاریخ اخذ درخواستي ۳/۷/۸۹۳۱ :که مصادف است با تاریخ 2019/10/1

مسؤليت ها:







ثبت شکایات مشترکين خدماتي مخابراتي در دستگاه کـال سـنتر اداره از طریـق شـارت کـود هـای
مربوطه .
بررســي شــکایات تیریــری  ،تلفووی و الکترو یکو ترووترخیم تووختبر تیووبقرات ینو وویا یم و
یرزالعمل هبی ترقییه
کليه شکایات تیریری و تيليفوني مشترکين را فهرست نموده وآنرا با توضيح نوع پـرابلم ونارسـای در
خدمات مخابراتي جهت اتخاذ تصميم به امر حمایت مستهلکين میول مي نماید .
تاریخ ونوع تخلفات آپریتران ویاعرضه کنندگان خدمات از معيار های تعهد شده در رابطه به کيفيـت
خدمات را در دفتر مربوط ثبت وراجستر نماید.
ارایه راپور های دقيق روزانه  ،هفته وار و ماهوار درمورد ثبت و بررسـي شـکایات مشـترکين خـدمات
مخابراتي .
ارایه معلومات مورد نياز خدمات شرکت های مخابراتي به مشترکين.

مواصفات









دارای تجربه حد اقل دو سال خدمت مرتبط و بالفعل در بخش مربوطه .
داشتن سند تیصيلي حد اقل ليسانس در یکي از رشته های (کمپيوترساینس و اداره عامه )
قدرت افهام وتفهيم را درقسمت توضيح وروشن ساختن قضایای مبهم وپيچيده داشته باشد.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.
به لسان های دری ،پشتو و انگليسي بلدیت داشته باشد.
به پروگرام های کمپيوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنيت آشنائي کامل داشته باشد.
به کدام جرم وجنا یت قبال" متهم نشده باشد.
دارای سوابق پسندیده وشخصيت دارای اعتماد به نفس باشد.

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تیصيلي تصدیق شده وزارت
تیصيالت عالي وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپی قرار داد وفورم مالیه دهی ) با تاییدی
مرجع مربوطه ( تائید از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظیفه نموده اید ) با
ضميمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .
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