دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره

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

اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (سکرتر معاون تخنیکي ) 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 :سکرتر معاون تخنیکی
ديپارتمنت  :رياست اسناد و ارتباط
گزارش به  :رياست اسناد وارتباط
تعد اد پست 1 :
موقعیت  :منزل دهم
تاريخ اعالن  1397/11/28:که مصادف است با 2112/2/11
اخرين تاريخ اخذ درخواستي 1397/12/15:که مصادف است با 2112/12/10
مسؤلیت ها:
 - .1تنظیم و ترتیب جلسات و دیگر امور مربوطه به دفتر رئیس ومعاون بورد اداره اترا.
 - .2جواب دادن به صحبتهای تلیفونی ،گرفتن پیامها و پذیرایی از مهمانها.
 - .3افهام و تفهمیم وبرخورد مناسب با کارمندان و مراجعین حین مراجعه به دفتر رئیس ویا
معاون اداره.
 - .4تهیه و تنظیم دوسیههای محرم و فایل نمودن تمام اسناد به دوسیههای مربوطه.
 - .5تامین ارتباطات با شرکت های مخابراتی وسایر ادارات دولتی عند الضرورت.
 - .0تعقیب و پیگیری دعوت نامه های پارلمان  ،تهیه وجمع آوری اسناد از دیپارتمنت های مربوط
 ،مورد ضرورت رئیس ویا معاون اداره.
 - .1حفظ محرمیت و رعایت سایر اصول و ارزشهای قبول شده ادارات دولتی.
 - .8اجرای امورکاری متفرقه که در این الیحه وظایف پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا شده
باشد.








تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضیات حد اقل برای اين بست ،در مواد ( )8( ، )7و  43قانون کارکنان خدمات ملکي ،ذکر گرديده
است.
دارای تحصیالت عالي حد اقل به سويه لیسانس دربخش  ،حقوق ،اداره وتجارت واداره عامه باشد.
دارای حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش ارتباط خارجه و اداره عامه در ادارات د ولتـي و يـا ریـر
دولتي داشته باشد .
با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت دسترسي کامل داشته باشد.
به لسانهای پشتو و دری به خوبي تکلم نموده وبه لسان انگلیسي آشنايي داشته باشد.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد
توانايي تجزيه و تحلیل شرايط وظیفوی و ارايه راهکارهای الزم در ارتباط با چالشهای وظايف محوله.

 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 .
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