
دعوت به همکاري

از افراد متخصص، متعهد و با در دفتر مرکزي و پاالیشگاه،شرکت نفت بهران به منظور تامین بخشی از نیروي انسانی مورد نیاز خود
قراررداد کار مدت معین و پیمانکاري مصاحبه عمومی، تخصصی و سنجش سالمت به صورت یاانگیزه از طریق برگزاري آزمون کتبی و 

د.نمایرایط ذیل دعوت به همکاري میبا ش
شرایط عمومی

oمتدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور
oمتعهد و معتقد به نظام جمهوري اسالمی
oدارا بودن ملیت ایرانی
oشغلی مورد نیاز نباشد)(نوع معافیت از خدمت مغایر با توانایی هايدارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن
oعدم همکاري و عضویت در گروه هاي غیر قانونی
oهاي دولتی و غیر دولتیها، مؤسسات و شرکتعدم تعهد خدمت در دستگاه
oفقدان سوء پیشینه کیفري
oبرخورداري از سالمت جسمی و روحی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

شرایط اختصاصی
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واحد 
سابقه کاري مورد نیازدانش و مهارت هاي مورد نیازسازمانی

تکنسین1
ابزار دقیق

*فوق دیپلم  برق
(گرایش کنترل ،  ابزار 

دقیق)
*فوق دیپلم مکانیک

(گرایش ساخت و تولید و 
سیاالت)

ي و نگهدارپاالیشگاه30مرد
تعمیرات

تسلط به سیستم هاي ابزاردقیق و -1
اندازه گیري

آشنایی با زبان انگلیسی-2

سال سابقه 3* دارا بودن حداقل 
کار در زمینه مرتبط  الزامی است.

دیپلم و  فوق دیپلملوله کش2
نگهداري و پاالیشگاه33مرد(مکانیک / تاسیسات)

تعمیرات

آشنایی با لوله کشی صنعتی، -1
pipingو مبدل هاي حرارتی

توانایی انجام امور لوله کشی و -2
آهنگري

توانایی نقشه خوانی-3

سال سابقه کار 3*دارا بودن حداقل 
در زمینه مرتبط  الزامی است.

دیپلم و  فوق دیپلمجوشکار3
نگهداري و پاالیشگاه33مرد(مکانیک /  جوشکاري)

تعمیرات

6Gدارا بودن گواهینامه -1

توانایی جوشکاري لوله هاي صنعتی، -2
،TIG،MIGجوشکاري با آرگون، 

جوش قوس الکتریکی و جوش کربن 
استیل

سال سابقه کار 3*دارا بودن حداقل 
در زمینه مرتبط  الزامی است.

مکانیک 4
عمومی

فوق دیپلم مکانیک
( ساخت و تولید / 

تاسیسات، ماشین ابزار)
نگهداري و پاالیشگاه30مرد

میراتتع
آشنایی با پمپ ها و کمپرسور ها-1

آشنایی با زبان انگلیسی-2
آشنایی با کامپیوتر-3

سال سابقه کار 2* دارا بودن حداقل 
در زمینه مرتبط  الزامی است.

5
کارشناس 

سیستم هاي 
یکپارچه

برنامه ریزي و پاالیشگاه30مردلیسانس مهندسی صنایع
امورسیستم ها

سیستم هايتسلط بر انواع -1
:مدیریتی از جمله استانداردهاي

-16949-17025-ISO31000
27001-9001-14001-1800-50001

تسلط نسبی به زبان انگلیسی-2

نرم تسلط کامل در بکارگیري-3
ICDLو Officeافزارهاي  

سال سابقه کار 2* دارا بودن حداقل 
در زمینه مرتبط  الزامی است.
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سابقه کاري مورد نیازدانش و مهارت هاي مورد نیازسازمانی

6
کارشناس 

سخت افزار و 
شبکه

ITلیسانس 
و کامپیوتر

(گرایش سخت افزار)
برنامه ریزي و پاالیشگاه30مرد

امورسیستم ها
سال سابقه کار 3* دارا بودن حداقل تسلط به امور سخت افزار و شبکه

در زمینه مرتبط  الزامی است.

7
کارشناس امور 

لجستیک و 
گمرکات

لیسانس مدیریت

اقتصاد و بازرگانی

بازرگانی
دفتر 30ردم

تدارکاتمرکزي

تسلط به زبان انگلیسی-1

آشنایی با بازرگانی بین الملل و امور -2
لجستیک

نجام مذاکره تخصصیتوانایی ا-3

سال سابقه کار در 3حداقل* دارا بودن
زمینه مرتبط  الزامی است.

کارشناس 8
منابع انسانی

فوق لیسانس مدیریت 
دفتر 30مردمنابع انسانی

منابع انسانیمرکزي

آشنایی با فرآیندهاي منابع انسانی، -1
ارزیابی و مدیریت عملکرد، کانون 

ارزیابی و جانشین پروري

آشنایی با زبان انگلیسی-2

Officeتسلط به نرم افزار -3

مهارت ارتباطی قوي-4

سال سابقه کار در 2حداقل* دارا بودن
زمینه مرتبط  الزامی است.

کاردان منابع 9
انسانی

فوق دیپلم رشته هاي 
علوم انسانی 

(گرایشات مرتبط)
دفتر 30مرد/زن

منابع انسانیمرکزي
ن کار و تامین اجتماعی، *تسلط به قانو

طبقه بندي مشاغل و همکاران سیستم
سال سابقه کار در 1حداقل* دارا بودن

زمینه مرتبط  الزامی است.

کارشناس روابط 10
دفتر 30مردلیسانس گرافیکعمومی

منابع انسانیمرکزي
توانایی تصویر سازي، تولید پوستر و 

کاتالوگ،  تسلط به نرم افزارهاي 
فیکی و طراحی، امور چاپ و رنگ گرا

شناسی

سال سابقه کاري 5دارا بودن حداقل *
مرتبط

مسئول دفتر11
لیسانس رشته هاي 

دفتر 30مردعلوم انسانی
منابع انسانیمرکزي

officeتسلط به نرم افزار -1

تسلط نسبی به زبان انگلیسی-2

تسلط به امور دفتري-3

مهارت ارتباطی قويداراي -4

-

12
کارشناس 

عملیات فروش 
تهران و 

شهرستان ها

مدیریت لیسانس
دفتر 30مردبازرگانی

بازاریابی و فروشمرکزي

آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم-1

تسلط به اصول مدیریت فروش-2

داراي مهارت ارتباطی قوي و -3

برخورداري از روحیه مشتري مداري

ري در سال سابقه کا1* دارا بودن حداقل 
زمینه مرتبط الزامی می باشد.

کارشناس امور 13
دفتر 30مردلیسانس حسابداريمالی

-officeتسلط به نرم افزار مالیمرکزي

نوع همکاري ، قرارداد کار مدت معین یا پیمانکاري و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی است.تذکر:
oبا مراجعه به تارنماي فرصت خواهند داشتکاريروز10ریخ درج آگهی تا داوطلبین از تاbehranoil.com/jobhttp://www.سبت ن

اقدام نمایند.ثبت نامبه 
oرسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی به تمامی مراحل استخدامی (اعم از برگزاري آزمون یا مصاحبه) و نتایج آن، صرفاً از طریق سیستم ا

خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوري خودداري فرمائید.لذاداوطلبان واجد شرایط  اعالم خواهد شد. 



oًباشند."استان تهران"ساکنمتقاضیان استخدامی باید صرفا
o اطالعات ثبت شده در سایت توسط داوطلب یا عدم تطبیق در صورتی که این شرکت در هر یک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت

هر یک از شرایط اعالمی خود در آگهی، با شرایط واقعی داوطلب گردد، از ادامه فرآیند جذب ممانعت نموده و موضوع همکاري کن لم 
گردد.یکن تلقی می

انشرکت نفت بهر


