د افغانستان اسالمي جمهوريت
دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری او تدارکاتوچارو رياست
د بشری سرچينو امريت

Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunication Regulatory Authority

اعالن کار يابي
اداره تنظيم خدماتي مخابراتي افغانستان (اترا) در بست کمبود ( عضو مسلکي کامره و گرافيک) به کارمند ذيل ضرورت دارد  .واجدين شرايط
اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغانستان را داشته باشند رسانيده ميشود .هرگاه تقاضای کانديد شدن را در اين بست داشته باشد از طريق
ايميل آدرس ذيل خلص سوانح  ،اسناد تحصيلي و اسناد تجربه کاری شان را ارسال نمايند.

.عنوان وظیفه :کارمند کامره و گرافيک
شعبه مربوطه :اسناد و ارتباط
گزارش به :مدیر بخش مربوطه
موقعیت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعداد بست :يک
تاريخ اعالن 1398/10/22 :
اخرين تاريخ اخذ درخواستي1398/11/06 :
مسووليتها:
 -1عکسبرداری از مجالس و محافل اداره اترا جهت نشر در ويبسايت و شبکههای اجتماعي،
 -2تهيه  Short Clipsاز تمام امور اداره .
 -3فلمبرداری از محافل و سخنرانيهای مقامات اداره اترا جهت نشر،
 -4تهيه ويديو از کارکردهای اداره اترا جهت نشر،
 -5تهيه و ايديت ويديوی اعالنات اداره اترا جهت نشر در رسانهها،
 -6کارکردن گرافيک روی عکسها و ويديوهای اداره،
 -7ديزاين مواد اشتهاراتي و تبليغاتي اداره اترا،
 -8حفظ و نگهداری عکسها و ويديوهای اداره اترا در کامپيوتر و يا هارد ديسک جهت مراجعه و در يافت بعدی،
 -9انجام سايروظايف مرتبط به وظيفه که از طرف آمر ذيصالح مطابق قانون جهت پيشبردکارهای مربوطه سپرده ميشود.

مواصفات:
 دارای تحصیالت عالی حد اقل به سویه لیسانس در رشتههای حقوق  ،اقتصاد ،ژورنالیزم ،هنرهای زیبا ،کامره و گرافیک و اداره و
تجارت باشد.
 بلديت به برنامههای کمپوتری ،Adobe Photoshop ،Corel Video Studio ,Power Director ،Adobe premier
 ،Adobe after effectو يا برنامههای مشابه آن داشته باشد.








داشتن مهارت الزمه ،پالن ګذاری  ،رهنمایی  ،کنترول از جریان اجراات و راپور نویسی .
داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط .
به پروګرام های دیزایننګ بلدیت کامل داشته باشد .
به لسان های پشتو ودری صحبت کرده وبه لسان انګلیسی بلدیت داشته باشد .
سوابق جرمی نداشته باشد .
تابعیت کشور را داشته ودر کشور مقیم باشد .
به پروګرام های کمپیوتر )  ( Ms Officeو انترنت دسترسی کامل داشته باشد .

دارای شخصیت پسندیده و نیکو باشد .

در رفتن به والیات کشور مشکل نداشته باشد.

 نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصديق شده وزارت تحصيالت عالي وتصديق تجربه کاری (
خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وفورم ماليه دهي ) با تاييدی مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای
وظيفه نموده ايد ) با ضميمه فورم به اداره اترا ارسال گردد .
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