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دبشری سرچينو امریت
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اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود (تیم لیدر مطبوعات ) 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 :تیم لیدر مطبوعات
شعبه مربوطه :رياست اسناد و ارتباط
گزارش به :رياست اسناد و ارتباط
موقعیت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست۱ :
تاريخ اعالن 1397/8/30:
اخرين تاريخ اخذ درخواستي1397/9/20:
مسؤلیت ها:
 اشتراک در ورکشاپ ها  ،سیمینار ها و کنفرانسها جهت ترتیب و ارايه ګزارش .
 نظارت از ويب سايت اداره اترا و تغیر اوردن در محتويات ان عندالضرورت با همکاری بخش ای تي .
 تهیه مواد برای نشريات و اعالنات اداره .
 تصحیح مضامین غرض نشر در ويب سايت اداره.
 انجام مصاحبه ها با اشخاص و میديا عند الضرورت.
 ساختن اعالنات تبلیغاتي اداره ونظارت از نشر ان در تلويزيون ها و راديو ها .
 ترجمه اعالمیه های اداره در وقت ضرورت .
 همکاری با بخشهای مختلف اداره در قسمت تهیه مواد به ويب سايت ادار .
 اجرای ساير وظايف که از طرف ديپارتمنت برای ان سپرده میشود .
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مواصفات :

دارای تحصیالت عالي حد اقل به سويه لیسانس در رشته ژورنالیزم و ادبیات باشد.
دارای حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط.



بــه وروگــرام هــای کمپیــوتر بخصــوص برنامــه هــای )  (Ms Officeو انترنــت دسترســي کامــل
داشته باشد.
به لسان های وشتو 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 وسنديده و نیکو باشد.



نوټ  :خانه ووری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصیلي تصديق شده وزارت تحصیالت عالي
وتصديق تجربه کاری 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

