
 

 بیمه البرز  1401اعالم اسامی واجدین شرایط دعوت به مصاحبه استخدامی سال 

خود از طریق  اولیه متقاضیان گرامی واجد شرایط دعوت به مصاحبه، خواهشمند است پس از کسب اطالع از پذیرشضمن عرض تبریک به 

تهران به آدرس    1جدول شماره  مندرج در  همراه داشتن مدارک الزم    با ضمن توجه به نکات ذیل  ،  بخش پیگیری سامانه استخدامی

حضور    جهت  بیمه البرز  4ساختمان شماره    -5پالک    - طلبکوچه حقیقت  –خان زند  نرسیده به پل کریم  –خیابان سپهبد قرنی    –

 : نمایندمراجعه در مصاحبه استخدامی 

در بخش پیگیری سامانه استخدامی و اطالع رسانی    یاعالمدر تاریخ  صرفا   حائز شرایط دعوت به مصاحبه،متقاضیان خواشمند است  •

 فرمایند. به آدرس فوق الذکر مراجعه   ،شده از طریق پیامک

خواهشمند است متقاضیان محترم  .  درب محل مصاحبه راس ساعت مقرر بسته خواهد شد   بوده و  صبح  7:45  از ساعتشروع فرایند مصاحبه   •

 همان روز داشته باشند.   15:00ساعت    تا  را  زمان اتمام فرایند مصاحبهپیش بینی    راس ساعت مقرر در محل حضور داشته و

بایستی  • همراه داشته به در روز مصاحبه  را حتما    1جدول شماره  کلیه مدارک مندرج در    متقاضیان گرامی 

متقاضی حق هیچگونه اعتراضی    به فرایند مصاحبه ممانعت گردیده و از ورود ایشان    باشند در غیر اینصورت

 را نخواهد داشت. 

مندرج در صفحه نخست سامانه استخدامی    نک یل  قیاز طر  یالعاترا به عنوان منبع مط  البرز«  مهیب  ی»کتابچه دانش سازمان  لیفا  خواهشمند است  •

 فرمایید. در روز مصاحبه مطالعه    یآمادگ  یو برا   دانلود

باشد لذا در بدو ورود وسایل  های همراه، تبلت و.... به محل مصاحبه ممنوع میباعنایت به اینکه ورود هرگونه وسایل الکترونیکی اعم از گوشی  •

 گرامی تحویل گرفته و پس از اتمام فرایند مصاحبه به ایشان عودت داده خواهد شد. متقاضیان  از  الکترونیکی  

گردد متقاضیان گرامی در صورت  باشد لذا توصیه میه و محدوده اطراف آن، امکان پارک وسایل نقلیه نمیباتوجه به اینکه در محل مصاحب •

 امکان از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری فرمایند. 

 ( مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه1جدول شماره

 تعداد  مدارک مورد نیاز 

 قطعه  1 3*4یعکس پرسنل

 نسخه  1 پشت و رو -یکارت مل یا شناسنامه یکپاصل و 

 نسخه  1 پشت و رو -( انیآقا ی) برا فهیکارت نظام وظ یکپاصل و 

 نسخه  1 ارائه گردد(  تایید شده  یا ریزنمراتتحصیلی  مدرکمعدل کل فارغ التحصیلی در  بایست می) یلیمدرک تحص یکپاصل و 

 تحصیلی یا عنوان شغلی موردتقاضامرتبط با رشته  ینیحکم کارگز ی یاسوابق شغل یگواه یکپاصل و 

 گردد.  دیوضوح قبه یکارسابقه  یهایمربوطه در گواه یکار طهیح ای یعنوان شغل
 نسخه  1

 نسخه  1 تحصیلی یا عنوان شغلی موردتقاضامرتبط با رشته  ی تخصصیآموزش یهادوره  یگواه یکپاصل و 

 نسخه  1 (ICDLگانه)های هفت مهارت یگواه یکپاصل و 

 نسخه  1 مدرک انتخابی در سامانه استخدامی(نوع ) مطابق با یسیمعتبر زبان انگل یگواه یکپاصل و 

 نسخه  1 تحصیلی یا عنوان شغلی موردتقاضامرتبط با رشته های علمی پژوهشی فعالیت صفحه اول کپیاصل و 

 نسخه  1 1( در دفترچه راهنمای استخدامی ( شرایط اختصاصی4بودن)ارائه مستندات مبنی بر تایید بند )مدارک دال بر بومی اصل و کپی 

 

 
 مورد تقاضا باشند.   استانالف( متولد  -1

 . در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان تحصیل کرده باشداستان  سال در آن  3ب( حداقل       

 مذکور را داشته باشد.  استانبصورت پیوسته سابقه پرداخت حق بیمه بابت کار در محل معین، در  سال 3ج( حداقل       

 . خود یا پدر یا مادر (با ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه دارای کد رهگیری بنام  ) مورد تقاضا سکونت داشته باشد استانبصورت پیوسته در  مصاحبهسال منتهی به تاریخ برگزاری  2د( در       


