دمخابراتي خدمتونو دتنظيم اداره
د اداری اوتدارکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينو امریت
Islamic Republic of Afghanistan
Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority
اعالن کاریابي
اداره تنظيــم خــــدمات مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( کارمند تفتيش داخلي) 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 تفتيش
شعبه مربوطه :امریت تفتيش داخلي
گزارشدهي به  :آمر تفتيش داخلي
تعد اد پست 2:
تاریخ :موقعيت :منزل یازدهم وزارت مخابرات
تاریخ اعالن 7931/8/22 :
اخرین تاریخ اخذ درخواستي 3191/9/31:
مسؤليت های وظيفوی:


طرح و ترتيب تطبيق پال ن های ادیت و ارزیابي برای بخش های مختلف آدیت داخلي (بخش جواز،
تکنالوژی ،مارکيتنگ،مالي و اداری).



توظيف نظارت کننده گان در بخش های مختلف اداره تنظيم خدمات مخابراتي.



دریافت موارد تخلف و اقدام به موقع و قانوني در مورد.



تامين اصل شفافيت در همه بخش های کاری اداره تنظيم خدمات مخابراتي.



ارایه راپور های نظارتي به مراجع ذیصالج و نشاندهي موارد تخلف.







تد قيق ومطالعه دقيق مصوبات وتصاميم مقامات ذ یصالح د ساتيـــر هــدایات مقام اداره.
جستجو ویافتن مراجع که ایجاب بررسي رامينمایند.
متوقف ساختن اجراات غيرقانوني درمرجع تحت بازرسي بعد ازاخذ هدایت مقام اداره.

تطبيق اهداف و پالن های اداره .
مطالعه ،بررسي و ارزیابي پيرامون سنجش دقيق از نتایج بازرسي های مصارف و عواید

تحصيالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضيات حد اقل برای این بست ,در مواد ( )8(،)7و()43قانون کارکنان خدمات ملکي ,ذکر گردیده است.
 .1درجه تحصيل :

 oحداقل ليسانس در رشته های (حقوق و یا اداره و تجارت ) و به درجه تحصيلي باالتر در
رشته های فوق ارجعيت داده ميشود.
 .2تجارب الزمه ( نوع و مدت زمان تجربه) :
 داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش های تفتيش و مالي .
. 33مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغيره ):
 oآشنائي با قوانين ،مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنيني مرتبط به امور مالي
 oبلدیت کامل به یکي زبان های رسمي (پشتو و دری) و آشنایي با زبان انگليسي.
 oمهارت با پروگرام های کمپيوتر (ورد ،اکسل ،پاورپاینت و اکسس)

نوټ  :خانه پوری فورم درخواستی حتمی است  .وهمچنان ارایه اسناد تحصیلی تصدیق شده وزارت
تحصیالت عالی وتصادیق تجربه کاری( قرار دادخط یا خلص سوانح  ،فورمه مالیه دهی و اسناد 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 

