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Islamic Republic of Afghanistan

Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظيم خدماتي مخابراتي افغانستان (اترا) در بست کمبود(امر توسعه دهنده سافت وير) )( Software Developerبه
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 :امر توسعه دهنده سافت وير ) (Software Developer
گزارش به :رييس اسناد وارتباط
موقعيت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست :يک
تاريخ اعالن 1398/8/27 :
اخرين تاريخ اخذ درخواستي1398/9/13 :
مسؤوليت ها و مهارت ها :












داشتن فهم و دانش پروسه کلی ایجاد سیستم های دیتابیس از طریق ویب واپلیکیشن ( design, development,
.)deployment
داشتن توانائی در قسمت ثبت و تحریر نیازمندیها و مشخصات.
داشتن دانش در زمینه برنامه ریزی مرتبط به موضوعات و مسایل روز.
داشتن دانش در قسمت دیزاین و ساختار ) (design and architectureبرنامه های کاربردی نرم افزار.
داشتن دانش در قسمت روش های  UMLو سایر مادلنگ ها.
PHP and
داشتن دانش خوب در قسمت تکنالوژی های جدید استوار به ویب به ویژه
.)HTML/CSS/JS,MVC frameworks ( Laravel and Angular
داشتن دانش درقسمت دیتابیس های مرتبط ومقایسوی)SQL language ،(relationalوتکنالوژی های .ORM
داشتن توانائی کشف و رفع اشتباهات در .coding
داشتن توانائی منحیث یک امر تیم و سایر مهارت های ارتباطی عالی.
داشتن مهارت های خوب تحلیلی ،حل مشکالت و تنظیم وقت.
داشتن توانائی جهت کار و تالش در یک محیط کاری سریع ،درک و اخذ مسایل بشکل سریع ،راه اندازی و
کنترول تکنالوژی ها و تکنیک های متنوع صفحه انترنتی.

مواصفات :



تحصيالت و تجارب:



دارای تحصيالت عالي حد اقل ليسانس در رشته کمپيوتر ساينس باشد .



داشتن تجربه کاری منحیث برنامه ریزصفحه انترنتی ) (web programmerو ایجاد کننده صفحه انترنتی (web
).developer







به لسان های پشتو و دری صحبت کرده و به لسان انگليسي تسلط کامل داشته باشد.
سوابق جرمي نداشته باشد .
تابعيت کشور را داشته و در کشور مقيم باشد.
به پروگرام های کمپيوتر و انترنت دسترسي کامل داشته باشد.
دارای شخصيت پسنديده و نيکو 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

