دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
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اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (عضو مسلکي مانیتورنګ طیف ) 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 ذيل خلص سوانح و اسناد شان را روان نمايند.
عنوان وظیفه :عضو مسلکی مانیتورنګ طیف
شعبه مربوطه :ديپا رتمنت نظارت و کنترول
گزارش به :تیم لیدر مربوطه
منزل يازدهم وزارت مخابرات
موقعیت:
تعد اد پست۱ :
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











تثبیت سو استفاده از فریکانسهای برودکاست رادیویی یا )  ( Radio Broadcastingطبق پالن ومشخصات
تخنیکی به وقت و زمان معین وارایه نتایج حاصله.
تثبیت خدمات اذیت کننده خدمات برودکاستنګ .
اندازه ګیری تمام تحصیصات فریکونسی غرض جلوګیری از استفاده غیر مجاز .
اندازه ګیری تمام پارامتر های مانیتورنګ در مورد تخصیصات نشراتی .
طرح وپالن کاری روزمره در مطابقت به الیحه وظایف .
تعقیب وپیګیری موضوعات وظیفوی که با دیګر نهاد های دولتی و خصوصی ارتباط پیدا میکند .
ګزارش دهی دقیق منظم و لحظه یی مرتبط به وظیفه به مقامات
اولویت دادن به تکمیل وانجام وظیفه محوله
سفر به والیت کشور
ایجاد وتامین روابط کاری با سایر ارګانهای مربوط .

مواصفات:





دارای تجربه بیشتر از دو سال خدمت بالفعل در بخش مخابرات  ،خدمات انترنت.
دارای تحصیالت عالي به سويه حد اقل لسانس دريکي از بخش های انجنیری مخابرات و کمپیوتر ساينس باشد .
دارای معلومات و تجارب گسترده در بخش امنیت اطالعات و اينترنت.
دارای تجارب و معلومات کافي در مورد کارکرد شبکه های مخابراتي .

 اشنايي با فريکوينسي وخصوصیات سکنال های نشرات موج الکترونیکي ونوری
 قدرت افهام وتفهیم درقسمت توضیح وروشن ساختن قضايای مبهم وپیچیده.
 توانمندی تحلیل قضايای تخنیکي بخش مخابرات .
 در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات مکمل داشته باشد.
 به لسان های پشتو دری 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.
 تابعیت کشور را داشته و در کشور مقیم باشد .
 دارای سوابق پسنديده وشخصیت دارای اعتماد به نفس 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 .
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