دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری اوتدارکاتو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority
اعالن کار یابي
اداره تنظيــم خــــدمات مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( امرترانسپورت ) 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  :امر ترانسپورت.
گزارشدهي به  :رئيس اداری وتدارکات

تعد اد پست 1:
تاریخ :موقعيت :منزل نهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن 2931/22/12 :
اخرین تاریخ اخذ درخواستي 1931/11/11
مسؤليت ها
تعين خط السير جهت حمل و نقل کا رمندا ن اداره اترا .
سپردن وظایف به دریوران .
کنترو ل هفته وار کتابچه گردش دریوران و حصو ل اطمينا ن از دقت آن
تصدیق درخواست های ترميم ،سرویس و تبد یلي روغنيا ت عرا ده جا ت وطي مراحل ان .
تر تيب نمودن فایل مشخص برای وسایط اداره جهت نگهداری ریکارد های اسناد ملکيت عراده ،ترميما ت،
اسناد پر داخت ها وغيره .
نظارت از وسایط ذریعه سيستم  GPSکه در وسایط نصب ميباشد .
حصول اطمينان از گشت و گزار وسایط اداره توسط سيستم . GPS
تهيه راپور های مصا رف روغتيات و عراده جا ت جهت اجرآ ت محا سبوی در هر ماه به تفکيک هر عراده .
مراقبت از صورت ترميم به موقع عراده جا ت .
تمدید جواز سير های وسایط اداره عندالموقع
اجرای سا یر وظایف که از طرف رهبری و رئيس مربوطه برایش هدایت داده ميشود.

تحصيالت،
 .1درجه تحصيل :
حداقل ليسانس در رشته های حقوق واداره و تجارت .

 .تجارب الزمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
حد اقل چهار سال تجربه کاری مرتبط

.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغيره ):
بلدیت کامل به یکي زبان های رسمي (دری و پشتو) وآشنایي با زبان انگليسي.

مهارت با پروگرام های کمپيوتر(ورد ،اکسل ،پاورپاینت و اکسس)

مهارت کامل در سيستم  Trackingتوسط  GPSداشته باشد .

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصدیق شده وزارت تحصيالت 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 .
 Web site : www. atra.gov.af
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