دافغــــانســـــــــتان اســــــــــــالمی جمــــــــــــهوريت
دافغانستان دمخابراتی خدمتونودتنظيم اداره
د اداری اوتداکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينوامریت

اعالن مجدد کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( تیم لیدر برود کاستنگ ) به شخص واجد شرايط
ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغاني را داشته باشند رسانیده میشود.
هرگاه تقاضای کانديد شدن را به بست مذکور داشته باشد از طريق ايمیل آدرس فورم را خانه پوری  ،خلص
سوانح و اسناد شان را ارسال نمايند..

عنوان وظیفه تیم لیدر برود کاستنگ
شعبه مربوطه :ديپارتمنت منجمنت طیف
گزارش به :امر منجمنت طیف
تعداد پست ۱ :پست
بست )E( :
موقعیت :منزل نهم وزارت مخابرات
تاريخ اعالن 2931/25/52:
اخرين تاريخ اخذ درخواستي2931/2/5 :
مسؤلیت ها
رهنمااااو تو و ضاااا صو و ااااد رواپاااانو و راهاااا روهااااويو ا اااا توایوا و ااااتو اااا وا م ااااتو ااااتو

کم ن کش )(ITUوجمع تومخو را توآپا ووهفاک )(APTوا و اتو ر کوپاگنآوآپا و ت)(ABUوو
غ رهوپویمونهويو وا م تو ومنطق يومخو را تو تو خشوهوو ومفئ ومر طت .و
ع و انگخوبو خص صوتوفر کونسورا تو رايو پو لو و پگگوهوهويو ف مو تومگقوض ونواعامو

ایوم پفوتو گت،وغ ر گت،وپکور خونتوهو،وشرکتوهاوو اشاخواوانکارا يوطمارومقاررهو فا مو
جد لو خص صوتوفر ک نفتوم تو و وا م تو توکم ن کش .
هااموآهنااآوپااويگ وک ااتوفر کونفااتوهااويورا ا توم ا یوایوطاارحوا ا وا ارهو روپااطصوم اات،و

منطق يو و وا م توطمرو) (ITU-Rو
ثمت،وراجفاگرو واطا دو هاتوفر کاونسوهاويو ی ابوشادهو اتوا ارهو)(MIFRوا و اتو ا وا م اتو

توکم ن کش ) (ITUو
د روهدا وتوالیمو اتوماد ر توعما متوکنگار لو خن کاتورا ا تو اوومون گ رناآوا ا ور وپاتو

جهتورفبواذ تو واي لو روان ادوشمکتوهويورا توکتوایوجونبوا وا ارهوج ایورا ا توايا و
نم هو وشد.
م وپاامتو ر وفااتواجاارتوفر کااونسورا ا تو واجاارتوفااروا نمااتواپااگکو هوکننااد ونو پااگگوهوهااويو

را تو ف مومطو رو توطریا عملوطریواپگکو هوایوفر کونسورا توکتو روکش رونوف وم موشد.
طریواپگکو هومط بو وما ثثرو و و رنرر اشاتوا الو ارفتوجا توایوط ااوفر کاونسورا ا تو

من ثو کتوایومنو بوم د وطم عتوکش ر.
ا خوذو دا رو وج فوتو منر رواری و تو و ارپتوایو رتواجرااتو خن کتو ا اريو خشوهويو

مر طتوجهتوفراهموآ ريو فه توالیمتوکوريو تواعضويوا ومد ر ت.
ا گکورو ون آ ريو روام رومر طتوجهتوا و و فه توالیموکوري

.


مواصفات:

مقتضیات حد اقل برای اين بست ,در مواد ( )8( ،)7و ( )43قانون کارکنان خدمات ملکي ,ذکر گرديده است.
داشتن سند تحصیلي حد اقل لیسانس در يکي از رشته های (کمپیوتر ساينس ،ومخو راتو و

ا کگر ن ) .
داشتن تجربه کاری حد اقل  ۳سال .

دارای سوابق پسنديده ونیک باشد.

در مورد اصول اداره ومنجمنت معلومات کافي داشته باشد.

به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت دسترسي داشته باشد.

قدرت افهام وتفهیم را در توضیح وروشن ساختن حقايق داشته باشد.

دارای مهارت تحريری و شفاهي به زبان های پشتو و دری بوده و به لسان انگلیسـي بلـديت داشـته

باشد.
اشنو تو توپویمونهويومنطق يو و وا م تو توکم ن کش و اشگتو وشد.

وشنويتوایو خص صوتو وندهويوفر ک نفتو هر پ ر ع وفر کونسورا تو توان ادواپگ ش و
هويووورا تو رمطو قتو توپکورشوتوا و تو وا م تو توکم ن کش و ن رموهويو خن کتو
اشگتو وشد .و

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصیلي تايید شده وزارت تحصیالت
عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد و فورم مالیه دهي ) با تائیدی
مرجع مربوطه ( تائید از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای وظیفه نموده ايد)
با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .
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