دافغــــانســـــــــتان اســــــــــــالمی جمــــــــــــهوريت
دافغانستان دمخابراتی خدمتونودتنظيم اداره
د اداری اوتداکاتو چارو ریاست
دبشری سرچينوامریت

اعالن کار يابي
اداره تنظیــم خــــدماتي مخابراتي (اترا) در بست کمبود ( عضو مسلکي نورم و ستندرد ) 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 فورم را خانه پوری  ،خلص سوانح و اسناد
شان را ارسال نمايند..
بست :عضو مسلکی امریت نورم و ستندرد
شعبه مربوطه :نو رم و ستند رد
گزارش به :منیجر نو رم و ستند رد
موقعیت :منزل دهم وزارت مخابرات
تعد اد پست2 :
تاریخ اعالن  6931/66/61 :که مصادف است با 2563/52/50
اخرین تاریخ اخذ درخواستي 6931/62/51 :که مصادف است با 2563/52/20

مسؤلیت ها





مسؤلیت دارد تا در رابطه به تمام وسايل وتجهیزات مورد استفاده که درسکتور مخابرات فعالیت دارد معلومات
حاصل نموده وگزارشات مقايسوی را با تکتالوژی های مدرن امروژی وقتا" فوقتا" به منیجر خود ارائه نمايد.
مسؤلیت دارت تا در رابطه به تمام وسايل وتجهیزات شبکه های سیمدار ومشخصات تخنیکي آنها به منیجر
خود معلومات ارائه نموده وراپور ها تحريری را درزمینه آماده نمايد.
مسؤلیت دارد تا معلومات های الزم رادر مورد تمامي فعالیت های شبکه های موبايل  ،فعالیت های مخابروی
آن به منیجر جمع آوری وتهیه نمايد.
اسناد ومعلومات های تخنیکي را وقتا" فوقتا" زکر ستندرد های مربوط آن از تمام وسايل موبايل در داخل
افغانستان بدست آورده و به مسؤل شعبه خود ارائه نمايد.

مواصفات:
مقتضیات حد اقل برای اين بست ,در مواد ( )8( ،)7و ( )43قانون کارکنان خدمات ملکي ,ذکر گرديده است.
داشتن سند تحصیلي حد اقل لیسانس در يکي از رشته های (کمپیوتر ساينس  ،مخابرات و الکترونیک ) .

داشتن تجربه کاری حد اقل ( )2سال خدمت بالفعل در امور تخنیکی و انجینری باشد.

دارای معلومات در قسمت تکنالوژی جدید ومعاصرمخابراتی باشد.

به لسان های دری وپشتو بطور فصیح صحبت کرده بتواند وبه لسان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

قدرت افهام وتفهیم در قضایای مختلف را بصورت تحریری وشفاهی داشته باشد.

توانای تفکیک وارزیابی بین تکنالوژی معاصر مخابراتی را داشته باشد.

به پروگرام کمپیوتر مخصوصا" (  ، ) MS Officeانترنیت دسترسی کامل داشته باشد.

در مورد اصول اساسی اداره معلومات کافی داشته باشد.

تابعیت افغانستان را داشته و در کشور مقیم 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 تائیدی مرجع مربوطه
( تائید از ثبت و راجستر بودن شرکت که شما در ان ايفای وظیفه نموده ايد) با ضمیمه فورم به
اداره اترا ارسال ګردد .
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