دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره

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

اعالن مجدد کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبايل) به
شخص واجد شرايط ضرورت دارد  .واجدين شرايط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغاني را داشته باشند
رسانیده میشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را به بست مذکور داشته باشد از طريق ايمیل آدرس فورم را خانه
پوری  ،خلص سوانح و اسناد شان را ارسال نمايند..
عنوان وظیفه :تیم لیدر کنترول و کیفیت خدمات موبايل
ديپارتمنت  :کنترول و نظارت
شعبه مربوطه :امريت کنترول و کیفیت خدمات موبايل و انترنت
گزارش به  :امر مربوطه
تعد اد پست 1 :
موقعیت  :منزل دهم وزارت مخابرات
تاريخ اعالن ۱۸/۴/۱۳۹۸ :
آخر ين تاريخ اخذ در خوا ستي ۲۵/۴/۱۳۹۸ :
مسؤلیت ها:








طرح وترتیب پالن های نظارتي و تفتـی رـرت تیبیـت ودريافـت مـوارد تخرـي آپريتـران وعرضـه
کنندگان خدمات موبايل از شرايط جواز واحکام قانون تنظیم خدمات مخابراتي.
دريافت وارزيابي موارد تخلف آپريتران موبايل از شرايط جواز هـای مربـوو واحکـام قـانون مخـابرات
جهت اتخاذ تصامیم بورد.
توظیف نظارت کنندگان به منظـور تربیـق و مراقبـت ازتصـامیم اداره وشـرايط جوازهـای موبايـل و
جوازنامه های مربوو.
تیبیت اشخاص متخلف ازشرايط جوازموبايل يا جواز نامه مربوو .
نظارت از فعالیت ها ی آپريتران وعرضه کننـدگان خـدمات موبايـل طبـق احکـا م قـا نـون مخـابرات
وشرايط وضع شده در جواز های موبايل .
نظارت آپريتران وعرضه کنندگان بمنظور رعايت مییاق های بین المللـي جابجـا شـده درجـواز هـای
خدمات موبايل در بخ مخابرات.
بررسي چگونگي تربیق شرايط جوازها و جوازنامه های خـدمات موبايـل وانترنـت ،اسـتفاده از منـابع
طیف فريکونسي ،اعمار ساختما نهای زيربنائي شبکه ها ،برج ها و امیال آن.



صدورهدايت به مفتشین مرابق هدايت صادر شده از جانب بورد ررت بازديد و مالحظه اسناد ،پالن ها،
شبکه ها و ساختمان های زيربنای وتجهیزات مربوو به آپريتران و عرضه کنندگان خدمات موبايل
وانترنتي وارايه ان به امر بخ مربوطه

مواصفات
دارای تجربه حد اقل سه سال خدمت مرتبط و بالفعل در بخ های مخابرات و تکنالوژی معلوماتي.

دارای تحصیالت عالي به سويه حد اقل لیسانس دريکي از بخ های انجنیری برق ،کمپیوتر ساينس و

يا مخابرات.
قدرت افهام وتفهیم را درقسمت توضیح وروشن ساختن قضايای مبهم وپیچیده داشته باشد.

توانمندی تحلیل قضايای تخنیکي بخ مخابرات و خدمات موبايل.

در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.

به لسان های دری ،پشتو و انگلیسي بلديت داشته باشد.

به پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت آشنائي کامل داشته باشد.

به کدام جرم وجنا يت قبال" متهم نشده باشد.

دارای سوابق پسنديده وشخصیت دارای اعتماد به نفس باشد.


 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصیلي تايید شده وزارت تحصیالت
عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وتايیدی مرجع از کارکردگي شما
) با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد .

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

