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 (عضو مسلکي نظارت بر تطبیق پروژه های )TDF
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 :عضو مسلکي نظارت بر تطبیق پروژه های TDF
شعبه مربوطه :امريت پالن و پالیسي پروژه ها
گزارش به :به امر مربوطه
موقعیت :منزل نهم وزارت مخابرات
تعداد بست2 :
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:


ترتیب نمودن قرارداد ها مطابق تندر های اعالن شده.

 اشتراک در مجالس با نمايند گان شرکت های مخابراتي.

 مذاکرات و نهايي سازی شرايط قرارداد مطابق پالیسي و طرزالعمل تطبیق پروژه های دسترسي
سراسری.
 ترتیب نمودن قرارداد پروژه های دسترسي سراسری به زبان پشتو،دری و انگلیسي.
 مونیتورينگ در تطبیق پروژه های دسترسي سراسری.

 تهیه راپور ها درموارد تطبیق پروژه ها به شمول فیصدی کار تکمیل شده،کیفیت خدمات،موجوديت
خدمات مخابراتي در ساحه روستايي.
 تعیین فیصدی پیشرفت کار ازتطبیق پروژه های پالن شده.
 ارایه گذارش تفصیلی بعد ازتطبیق ختم هرپروژه.
 تامین ارتباط هماهنگی با ادارات ذیربط و موسسات ملی وبین المللی

مواصفات :
دارای تحصـیالت عـالي حـد اقـل بـه ســويه لیسـانس در رشـته حقـو و اقتصـاد (اداره ومــديريت )

ويا کمپیوتر ساينس باشد
دارای حد اقل دو 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.
مهارتهای کاری در تیم و کار نمودن تحت فشار و اوضاع دشوار
داشتن مهارتهای عالی مکاتبوی/ارتباطی
 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

