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اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدمات مخابراتي (اترا) در بست کمبود (رئیس اداری وتدارکات ) 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.
بست  :رئیس اداری وتدارکات .
ديپارتمنت  :اداری وتدارکات .
گزارش به :رياست بورد اداره اترا
موقعیت :منزل نهم وزارت مخابرات
تعد اد پست1 :
تاريخ اعالن 1399/1/3 :
اخرين تاريخ اخذ درخواستي 1399/1/18:

وظايف و مسؤلیت ها:















طرح وامضای پالن تدارکاتي وارسال آن به اداره تدارکات ملي .
ارايه پیشنهاد محرومیت داوطلبان مختلف به اداره تدارکات ملي .
تائید اعالن برای تهیه اجناس تدارکات وخدمات .
توضیحات درپاسخ به درخواست داوطلبان درصورت ضرورت .
تائید صدورتعد يال ت واصالحات دراسناد داوطلبي .
تائید نمودن روند تدارکات درمحدوده صالحیت ( درصورت ضرورت )
تائید نمودن فسخ روند تخلیه گدام ها ازاموال مازاد در محدوده صالحیت .
مسؤلیت رهبری شعبات وکارمندان مربوطه را به منظور تنظیم ورهبری امور اداری اداره تنظیم خدمات
مخابراتي به عهده دارد.
نظارت متداوم از صورت اجرای وظايف مسؤلین وکارمندان رياست اداری مطابق اليحه ترتیب شده.
تامین ارتباط وارسال هدايات وتصامیم بورد به آپريتران وعرضه کنندگان خدمات مخابراتي وساير
ادارات ذيدخل به منظورتطبیق ورعايت از آن.
نظارت از امور تقرر ،انفکاک و ساير امور کارکنان.
طرح  ،ترتیب  ،تنظیم و انکشاف تشکیالت ديپارتمنت نظر به استراتیژی و نیازمنديهای داخلي اداره.
اداره  ،رهبری و تنظیم وظايف مربوط به منابع بشری .
ارائه مشوره درطرح پالیسي های منابع بشری به مقامات ذيصالح .

















استخدام افراد و اشخاص واجد شرايط و جذب کدر های ورزيده از طريق سیستم رقابت ازاد و رعايت
اصل شايستگي و بي طرفي .
ترتیب پالن وايجاد سیستم وطرزالعمل جديد غرض پیشبرد مؤثر امور اداری.
تنظیم جلسات ومیتنگ ها ی اداری به منظور انسجام ورهبری موثر و بهتر امور اداری.
ترتیب پالن وسیستم دربخش های تدارکات  ،منابع بشری  ،اداری وساير شعبات مربوطه
مراقبت  ،کنترول  ،بررسي تمام اسناد داوطلبي به منظور شفافیت پروسیه تدارکاتي.
بررسي مکاتیب داوطلبان برنده وداوطلبان ناموفق به منظور اعالن نتايج نهائي.
نظارت از تطبیق تمام پروژه های اداره.
اجرای ساير وظايف سپرده شده درمطابقت به قانون.
ترتیب پالن های کاری ساال نه ،ربعوار ،ماهوار و هفته وارمربوط مديريت مربوط در تطابقت با پالن
ساالنه رياست.
تهیه و ترتیب شرطنامه ها با در نظر داشت قانون تدارکات و پالیسي های مربوطه.
تهیه و ترتیب راپور های ارزيابي و ارايه وضاحت در صورت ضرورت.
حفظ و نگهداری تمام دوسیه ها ،آفرها ،ضمانت بانکي ها و ساير اسناد مربوط به رياست.
طي مراحل امور دارکاتي از مرحله اعالن الي عقد قرارداد.
اشتراک در جلسات آفر گشايي هدايت مقامات ذيصالح
رئیس ديپارتمنت به رئیس بورد اداره اترا جوابگو میباشد.
مواصفات :
مقتضیات حد اقل برای اين بست ،در مواد ( )8( ،)7و ( )43قانون کارکنان خدمات ملکي ذکر
گرديده است.







دارای حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش تدارکات ،وبخش های اداری در ادارات د ولتي و يا
غیر دولتي داشته باشد.
دارای تحصیالت عالي حد اقل به سويه لیسانس دربخش  ،جقوق  ،اقتصاد عمومي و اداره وتجارت
باشد.
با پروگرام های کمپیوتر مخصوصا" (  ) MS Officeوانترنیت دسترسي داشته باشد.
به لسان دری وپشتو به خوبي تکلم نموده وبه لسان انگلیسي آشنايي داشته باشد.
در مورد اصول ومنجمنت اداره معلومات داشته باشد

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستی حتمی است .وهمچنان اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت تحصیالت عالی
وتصدیق تجربه کاری با ضمیمه فورم به اداره اترا ارسال ګردد  .ونیز تاییدی مرجع از تجربه کاری که در
ارګانهای شخصی اجرا نموده اید را ارسال نمایید .
 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

