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 (تیم لیدر تکنالوجي معلوماتي ) ) (ITبه 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 تکنالوجي معلوماتي )(IT
شعبه مربوطه :رياست اسناد و ارتباط
گزارش به :رياست اسناد و ارتباط
موقعیت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست۱ :
تاريخ اعالن 1397/9/19 :
آخر ين تاريخ اخذ در خوا ستي 1397/10/9 :
مسؤلیت ها:
 -1نصب سیستم های عامل ونرم افزارهای جانبي ،آنتي ويروس ها وغیره به کمپیوتر های کارمندان اداره .
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نظارت بر روند خريد تجهیزات آی تي .

 - - 3بررسي علت نیاز خريد تجهیزات ای تي و تايید  ،يا عدم تايید ان .
 - 4تشخیص نواقص نرم افزارها و سخت افزارهای سیستم ها و رفع عارضه ان به اصرع وقت
 -5نگهداری درست وفني از کلیه تجهیزات دست داشته .
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کنترول فني تجهیزات خريداری شده ای تي اداره بطور منظم و همیشگي

 - 7آگاهي کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات
 - 8آگاهي کامل از نحوه عیب يابي دروني شبکه و برخورد با مشکالت احتمالي

 - 9به روز نگهداشتن مطالب وب سايت اداره .
 - 11نظارت مستقیم بر روی وب سايت اداره .
 - 11ارسال گزارش فعالیت های انجام شده به ديپارتمنت مربوطه
 - 12اجرای امورکاری متفرقه که در اين اليحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.

مواصفات :
دارای تحصیالت عالي حد اقل لیسانس ويا باالتر از ان در رشته کمپیوتر ساينس باشد.

دارای حد اقل سه 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.

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است  .اسناد تحصیلي تايید شده وزارت تحصیالت
عالي وتصديق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد و فورم مالیه دهي ) 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

