د افغانستان اسالمي جمهوريت
دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتوچارو ریاست
دبشری سرچينو امریت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( تیم لیدر نقدی ) به کارمند ذيل ضرورت دارد .
شرايط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغاني را داشته باشند رسانیده میشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن
را دربست ذيل داشته باشد از طريق ايمیل آدرس ذيل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمايند.
عنوان وظیفه :تیم لیدر نقدی
شعبه مربوطه :امريت نقدی
گزارش به :امر نقدی
موقعیت :منزل نهم وزارت مخابرات
تعداد بست۱ :
تاريخ اعالن  1397/11/28:که مصادف است با 2172/2/71
اخرين تاريخ اخذ درخواستي 1397/12/15:که مصادف است با 2172/12/10

مسؤلیت ها:













اجرای سفر خرچ های کارمندان اداره .
تعقیب و پیگیری امور مربوط به مسايل نقدی با مراجع ذيربط .
مراقبت متداوم از صورت حسابات بانکي مربوط امريت نقدی وتهیه راپور به ديپارتمنت مربوطه .
همکاری در تهیه و تجديد منظم طرح های جريان نقدی.
تهیه و تجديد منظم مصارف  ،طرح های جريان نقدی وتهیه گزارش ان به امريت نقدی .
ثبت اجراات محاسبوی پروسه خریداری .
اجرا ی معا شا ت پر سو نل و اجراا ت محاسبو ی آن به و قت و زمان اش .
تعقیب تمام مکلفیت ها ی پر داختي آپر يترا ن در مطا بقت با شرا يط جواز های شا ن و همچنان
ثبت و درج محا سبو ی آنها.
ارايه گزا رش هفته وار از بخش مربوطه به امر مربوطه .
نگهداری اسناد اسناد محاسبوی اپريتران .
تصفیه حسابات با خزانه دار به صورت روزمره .
اجراات در ساير موضوعات محاسبوی که از سوی مسول ديپارتمنت هدايت داده میشود .

مواصفات :
دارای تحصــیالت عــالي حــد اقــل بــه ســويه لیســاند در رشــته اقتصــاد ( بانکــداری  ،مــالي و

محاسبوی باشد
دارای حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.

به پروگرام های کمپیوتر و انترنت دسترسي کامل داشته باشد.

به لسان های پشتو و دری صحبت کرده و به لسان انگلیسي بلديت کامل داشته باشد.







سوابق جرمي نداشته باشد .

تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد.
دارای شخصیت پسنديده و نیکو باشد.
اشنايي کامل با برنامه  quick booksداشته باشد.
با برنامه های  ACCAو  C.Aاشنايي کامل داشته باشد .
 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصیلي تصديق شده وزارت
تحصیالت عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپی قرار داد وفورم مالیه دهی ) با تاییدی
مرجع مربوطه ( تائید از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظیفه نموده اید ) با
ضمیمه 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

