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

اعالن 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  1397/10/18 :که مصادف است با 9802/80/80
آخرين تاريخ اخذ درخواستي  1397/11/08 :که مصادف است با 8102/10/82
مسؤلیت ها
رهنمااااو توضوح واااار وضوااااااضرو هاااانولوضر اااا روهااااولوض ااااای و و ح ول اااا و اااار و مییااااتوحریااااتو

کم نرکش )(ITUوجمعرتومخو ر حتوآهاروو فاکر )(APTو ح ول ا و رضلکوهاگنآوآهارو ت)(ABUوو
ضغررهوهو مونهولو ر و مییتوضومنطق لومخو ر حتو و خشوهووضومفئ ر ومر ط .و
حعر وض نگخوبوحخصرصوتوفر کونسور ل تو ر لوضهو لوضولهگگوهوهولو رفرمو ومگقوورونو عامو

وم هفوتولض گت،وغررلض گت،وهکورحخون وهو،وشرکتوهاووض شاخواو نکار للوطمارومقاررهو رفارمو
ضجاضلوحخصرصوتوفر ک نفتومیتوضو ر و مییتوحریتوکم نرکش .
هااموآهنااآوهااويگ وکیر ا وفر کونفااتوهااولور ل ا تومز ا و وطااراو ا و ل رهوللروهااط ومیاات،و

منطق لوضو ر و مییتوطمرو)(ITU-Rو
ثمت،ور جفاگروضو طا دولهاتوفر کاونسوهاولوح ابوشااهو ا و ل رهو)(MIFRو ح ول ا و ار و مییاتو

حریتوکم نرکش )(ITUو
ااضروها وتوال مو ا وماا ر توعما متوکنگارضلوحخنرکاتور ل ا توض اوومونرگ رناآو ا ور وهاتو

جهتورفبو ذ توضو ي لولرو ن دوشمک وهولور ل توک و وجونبو و ل رهوج ور ل ا تو يا و
نم لهو وشا.
م وهاام وضلر وفااتو جاارتوفر کااونسور ل ا توضو جاارتوفاارو نمااتو هااگکولهوکننااا ونولهااگگوهوهااولو

ر ل تو رفرمومطو رو وطر عملوطر و هگکولهو وفر کونسور ل توک ولروکش رونوف ومرموشا.
طر و هگکولهومطی بوضوما ثثروضو ولرنررل شاتو االواارف وجا تو وطرااوفر کاونسور ل ا تو

من رثو کتو ومنو بوم اضلوطمرعتوکش ر.
حخوذوحا رروضوجیفوتو منر رو ر و توضوض رهتو وا رتو جر توحخنرکتوض ل رلو خشوهولو

مر ط وجهتوفر هموآضرلوحفهر توال م وکورلو و عضولو وما ر ت.
گکوروضون آضرلولرو م رومر ط وجهتو زولوحفهر توال موکورل

.


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 ر توضو

کگرضنر ) .
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.
شنو تو وهو مونهولومنطق لوضو ر و مییتوحریتوکم نرکش ول شگ و وشا.

وشنويتو وحخصرصوتو وناهولوفر ک نفتوض رضهرزرحعر وفر کونسور ل تو و ن دو هگرش و
هولووور ل تولرمطو قتو وهکورشوتو ح ول و ر و مییتوحریتوکم نرکش وضن رموهولوحخنرکتو
ل شگ و وشا.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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