د افغانستان اسالمي جمهوريت
دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتوچارو رياست
د بشری سرچينو امريت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظيم خدماتي مخابراتي افغانستان (اترا) در بست کمبود ( تيم ليدر روابط عامه ) به 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 :تيم ليدر روابط عامه
گزارش به :رييس روابط عامه و گزارش دهی
موقعيت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست :يک
تاريخ اعالن  1398/4/31 :که مصادف است با 22/ July/2019
اخرين تاريخ اخذ درخواستي 1398/5/15 :که مصادف است با 6/August/2019

مسؤوليت ها :
 ترتيب پالن کاری در مطابقت با قوانين نافذه کشور بخصوص قانون تنظيم خدمات مخابراتي و پاليسي (اترا) .
 پيشبرد و همکاری در امور رسانهای اداره که از طرف کارمندان رياست روابط عامه انجام مي شود .
 ارائه پيشنهادات به مسول بخش مربوطه در پيوند به امور رسانهای و اطالع رساني بموقع ان .
 تهيه گزارش ها و مطالب مرتبط به بخش مربوطه .
 جمع اوری آمار و اطالعات ازديپارتمنت ها و جمع بندی آن جهت ارائه گزارش به مقام اداره .
 جمع اوری آمار و اطالعات از ديپارتمنت ها و جمع بندی ان جهت ارايه گرازش در ويب سايت  ،صفحات مجازی  ،اجتماعي وغيره
طبق هدايت رهبری اداره .
 مشارکت در تهيه نشريات تبليغاتي و خبری
 تهيه گزارشات ( سه ماهه – شش ماهه و ساالنه ) به زبانهای ملي و انگليسي در خصوص فعاليتها و اقدامات واحد مربوطه نشر آن
در ويب سايت  ،صفحات اجتماعي و ارسال آن به مسول بخش .
 پيگيری فعاليت های انجام شده وگزارشدهي ان به رياست روابط عامه .
 تهيه ،تنظيم و صدور اطالعيه ،بيانيه ،جوابيه و مواضع رسمي اداره ( اترا) .
 تهيه گزارش ساالنه ،فصلنامه و ديگر نشريات اداره با هماهنگي به ديگر همکاران رياست روابط عامه .
 انجام به موقع هدايات رياست مربوطه .

 همکاری همه جانبه با رسانه های جمعي به اساس هدايت مسئولين.
 مطالعه منظم تصاميم بورد اداره وارائه معلومات به مسولين در مطابقت با آن .
 همکاری در مطالب قابل تجديد ويب سايت اداره طورمنظم و دوامدار.
 نظارت از صفحه فيسبوک اداره وساير رسانه های جمعي جهت انعکاس دادن دست اوردها فعاليت های واليتي ومرکزی از اجراات
انجام شده .
 ارائه گزارش معياری ماهوار از اجراأت انجام يافته به مسئول بخش .

مواصفات :


تحصيالت ،تجارب و مهارت ها:



دارای تحصيالت عالي حد اقل ليسانس در رشته های ژورناليزم  ،حقوق و ادبيات .



داشتن حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.







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)  ( Ms Officeو 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






