دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری اوتدارکاتو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority
اعالن کار یابي
اداره تنظيــم خــــدمات مخابراتي (اترا) در بست کمبود (کارمند ارتباط خارجه ) به شخص واجد شرایط
ضرورت دارد  .واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعيت افغاني را داشته باشند رسانيده ميشود.
هرگاه تقاضای کاندید شدن را به بست مذکور داشته باشد از طریق ایميل آدرس فورم را خانه پوری  ،خلص
سوانح و اسناد شان را ارسال نمایند..

عنوان وظيفه  :کارمند ارتباط خارجه
گزارشدهي به  :امر ارتباط خارجه

تعد اد پست 1:
تاریخ :موقعيت :منزل دهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن :1398/10/22
اخرین تاریخ اخذ درخواستي 1398/11/06:

مسؤليت ها







اخذ ویزه به کارمندان عالي رتبه اداره اترا .
طي مراحل دعوتنامه ها ی خارجي  ،مکاتيب  ،پيشنهادات و سایر اسناد الزم در وزارت امور خارجه ،
مقام عالي ریاست جمهوری اسالمي اففانستان و سایر ادارات مرتبط طيق هدایت امرین.
همکاری در خانه پری فورم های مربوط به ویزه  ،پاسپورت و سایر فورم های مربوط به سفر های
خارجي کارمندان اترا .
انجام امور مربوطه مطابق پالن ګذاری و ګزارش دهي به امرین مربوط .
ترتيب دیتابيس سفر های خارجي .
سایر امور محوله طبق هدایت امرین



تحصيالت ،تجارب و مهارت های الزم:
 .1درجه تحصيل :
حداقل ليسانس در رشته های اداره عامه ،اداره و تجارت و حقوق به درجه تحصيلي باالتر در رشته های

فوق ارجعيت داده ميشود.
 .تجارب الزمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش ارتباط خارجه و یا اداره و مدیریت

.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغيره ):
بلدیت کامل به یکي زبان های رسمي (دری و پشتو) وآشنایي با زبان انگليسي.









مهارت با پروگرام های کمپيوتر(ورد ،اکسل ،پاورپاینت و اکسس)
تابعيت افغانستان را داشته و در کشور مقيم باشد
دارای شخصيت پسندیده و نيکو باشد .
به اصول و منجمنت اداره بلدیت کامل داشته باشد.
سوابق جرمي نداشته باشد.
نوټ  :خانه پوری فورم درخواستي حتمي است .وهمچنان اسناد تحصيلي تصدیق شده وزارت
تحصيالت عالي وتصدیق تجربه کاری ( خلص سوانح  ،کاپي قرار داد وفورم ماليه دهي ) با تایيدی
مرجع مربوطه ( تائيد از ثبت وراجستر بودن شرکت که شما در ان ایفای وظيفه نموده اید ) با ضميمه
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

