دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority

اعالن مجددکار یابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( تیم لیدر مانیتورنگ طیف ) 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 :تیم لیدر مانیتورنگ طیف
دیپارتمنت  :کنترول و نظارت
شعبه مربوطه :آمریت مانيتورنگ طيف و جلوگيری از فعاليت های غير مجاز
گزارش به  :امر مربوطه
تعد اد پست 1 :
موقعيت  :منزل دهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن ۲۵/۴/۱۳۹۸:
آخر ین تاریخ اخذ در خوا ستي ۱/۵/۱۳۹۸ :

مسؤليت ها














طرح وترتيب پالن های نظارتي و تفتيش غرض تثبيت کار با کيفيت استيشن های برودکاستنگ (رادیو
و تلویزیون) و غيـر برودکاسـتنگ از قبيـل سـرویی هـای ) (GSM), (ISPو MF, HF,VHF,
UHF, SHF
تنظيم پروگرام های معين تحت تقسيم اوقات مشخص کاری جهت کنترول ونظـارت تخنيیـي از همـه
فرییانسهای مجوزه از جانب اداره مطابق شرایط یشبيني شده در جواز.
کشف فرییانهسای رادیوئي غير مجاز و محل انتشارات آن و سپردن آن به مراجع قانوني
ابتیار و نـو آوری در عرهـه کنتـرول و نظـارت از انتشـارات رادیـویي مطـابق بـه سفارشـات تخنيیـي
سازمانهای بين المللي مخابراتي و اداره
شناسائي منبع تداخالت رایوئي و حل مشیالت فریینسي انترفيرنی آپریتران
طرح پالن های کاری مشخص و مداوم به بخش مربوطه
تعقيب و پيگيری موضوعات وظيفوی که با دیگر نهادهای دولتي امنيتي و عـدلي قاـایي ارتبـای پيـدا
ميیند
رهبری وارتقای ظرفيت پرسونل مربوطه جهت انجام بهتر امور محوله
طرح پالن های کاری روزمره به مادونان
گزارشگيری از مادونان و گزارشدهي دقيق ،منظم و لحظه ای مرتبط به وظيفه به مقامات
اولویت دادن به تیميل و انجام وظيفه محوله حتي خارج از ساعات و ایام رسمي

مواهفات










دارای تجربه بيشتر از سه سال خدمت بالفعل در بخش های مخابرات و تینالوژی معلوماتي.
دارای تحصيالت عالي به سـویه ليسـانی درییـي از بخـش هـای انجنيـری بـر  ،کمپيـوتر سـاینی
ومخابرات.
قدرت افهام وتفهيم را درقسمت توضيح وروشن ساختن قاایای مبهم وپيچيده داشته باشد.
توانمندی تحليل قاایای تخنيیي بخش مخابرات و خدمات موبایل.
در مورد اهول ومنجمنت اداره معلومات میمل داشته باشد.
به لسان های دری ،پشتو و انگليسي بلدیت داشته باشد.
به پروگرام های کمپيوتر مخصوها" (  ) MS Officeوانترنيت دسترآشنائي کامل داشته باشد.
به کدام جرم وجنا یت قبال" متهم نشده باشد.
دارای سوابق پسندیده وشخصيت دارای اعتماد به نفی باشد.

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصيلي تایيد شده وزارت تحصيالت
عالي وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد و فورم ماليه دهي ) با تائيدی
مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظيفه نموده اید)
با ضميمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .

Web site: www. atra.gov.af 
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