دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
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اعالن مجدد کار یابي
اداره تنظيــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (تيم ليدر کنترول و کيفيت خدمات انترنت ) 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 :تيم ليدر کنترول و کيفيت خدمات انترنت
دیپارتمنت  :کنترول و نظارت
شعبه مربوطه :امریت کنترول و کفيت خدمات موبایل و انترنت
گزارش به  :امر مربوطه
تعد اد پست 1 :
موقعيت  :منزل دهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن 1931/15/52:
اخرین تاریخ اخذ درخواستي1931/1/5 :

مسؤليت ها









طرح وترتيب پالن های نظارتي و تفتـي رـر تثبيـت و دریافـت مـوارد تخاـي اپریتـران و عرضـه
کنندگان خدمات موبایل ،خدمات فایبر و  DSLاز شرایط جواز و احکام قانون تنظيم خدمات مخابراتي
دریافت وارزیابي موارد تخلف آپریتران خدمات انترنيت ماابق ماابق شرایط پيشبيني شده در جواز.
توظيف نظارت کنندگان به منظور تابيق و مراقبت ازتصاميم اداره وشرایط جوازهـا و جوازنامـه هـای
مربوط به خدمات انترنيت .
تثبيت اشخاص متخلف ازشرایط جوازها یا جواز نامه های مربوط.
نظارت آپریتران وعرضه کنندگان خدمات انترنيت بمنظور رعایت ميثاق هـای بـين المللـي در بخـ
خدمات انترنيت.
توظيف مفتشين رر بررسي چگونگي تابيق شرایط جوازهـا و جوازنامـه هـای خـدمات انترنيـت و
استفاده از منابع طيفي ،اعمار ساختما نهای زیربنائي شبکه ها ،برج ها وکانال هـای ارتبـاطي وتمدیـد
لين داخلي وامثال آن.
صدورهدایت به مفتشين ماابق قوانين ،طرزالعمل ها و هدایات مقامات رر بازدید و مالحظه اسناد،
پالن ها ،محالت و ساختمان های زیربنای وتجهيزات مربوط به آپریتران و عرضه کنندگان خدمات
انترنيت









طرح پالن های کاری مشخص و مداوم به بخ مربوطه
تعقيب و پيگيری موضوعات وظيفوی که با دیگر نهادهای دولتي امنيتي و عـدلي قاـایي ارتبـاط پيـدا
ميکند
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 تکميل و انجام وظيفه محوله حتي خارج از ساعات و ایام رسمي

مواصفات










دارای تجربه حد اقل سه سال خدمت مرتبط و بالفعل در بخ های مخابرات و تکنالوژی معلوماتي.
دارای تحصيالت عالي به سـویه ليسـاند دریکـي از بخـ هـای انجنيـری بـرق ،کمپيـوتر سـایند
ومخابرات.
قدرت افهام وتفهيم را درقسمت توضيح وروشن ساختن قاایای مبهم وپيچيده داشته باشد.
توانمندی تحليل قاایای تخنيکي بخ مخابرات و خدمات موبایل.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.
به لسان های دری ،پشتو و انگليسي بلدیت داشته باشد.
به پروگرام های کمپيوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنيت آشنائي کامل داشته باشد.
به کدام جرم وجنا یت قبال" متهم نشده باشد.
دارای سوابق پسندیده وشخصيت دارای اعتماد به نفد باشد.

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصدیق شده وزارت
تحصيالت عالي وتصدیق 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
ضميمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .
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