
  ن �بانک اقتصاد نو یدعوت به همکا� یآ�ه
  بانک  یحقوق ی در واحدها

  
هدف  ن�نواقتصاد   بانک  ن   ی انسان   ی�و ین   نیتام  با  واحدها  از یمورد  در  از    یحقوق   یخود  کشور  سطح  در  بانک 

  ی دعوت به همکا;  )  یو تخصص  ی مومع(   و مصاحبه  نش�گز  فرآیند  طی   و   ذيلآموختگان رشته حقوق  با شرايط  دانش 
  :کندی م

  
   ی عموم  طیشرا 

  ران یا ی اسEم یو معتقد به نظام جمهو; یرانیا تیتابع •
  ران یا ی اسEم  یجمهو; یه شده در قانون اساس شناخت ان یاز اد ی ک ی ای اسEم  نیمب  نیاعتقاد به د •
  ران یا یاسEم  یجمهو;  یالتزام به قانون اساس  •
برخوردا;   یبرخوردا; • ;وان،  و  جسم  کامل  سEمت  مراوده   یاز  مهارت  مفاه  یااز  به  آشنا  و    ن�نو  میمناسب 

  و سهامداران  ان�مشتر  یبرا ی ن�و ا;زش آفر ی بانکدا;
  محل خدمت   یبوم •
  به مواد مخدر و ;وانگردان  ادیعدم اعت •
  موثر  یف� یک  نهیشPپعدم سوء  •

  
  ی اختصاص طیشرا

  ی در رشته حقوق قضائ یدارا بودن حداقل مدرک کارشناس •
  ات یو اجرائ  یسال سابقه کار در مراجع قضائ  10حداقل    ایبانکها و    ی سال سابقه خدمت در امور حقوق  20حداقل   •

  ثبت
  سال سن  Z55ر حداک •
   در صورت دارا بودن) ( پ�وانه وکالت \یتود •

  
  ثبت نام  نحوه

  26  خ �و به مدت دو هفته از تار  www.enbank.irی به نشان  ن�نوبانک اقتصاد   تی ساوب   ق�نام صرفًا از طرثبت •
مدارک  ارسال مراجعه حضو;ی، ؛ بنابراین  شودمی انجام ادا;ی ششم آبان ماه سال جا;ی وقت   انیپا تامهر ماه 

 . نیستپست قابل قبول از طر�ق  ایو  یک �زیف صورته ب
   . است طی شرا ن�حائز ینام برامدارک ثبت  یشرکت در مصاحبه منوط به ب�رس  ی برا انیدعوت از متقاض •



 .کندنمی  جادیااقتصادنو�ن بانک  یبرا ی تعهد استخدام گونهچ یه  یبعد یها ثبت نام و شرکت در مصاحبه •
وجه    چیبه ه  ندینام نمامبادرت به ثبت   یرvومی چنانچه افراد غاست و    یافراد بوم  یبراصرفا    یمتقاض  رشیپذ •

 .شودنمی اثر داده  بیترت
  شد.    خواهند دعوت به مصاحبه  ت�محترم اقدام و بر اساس اولو  ان یمتقاض  یبندنام ، نسبت به رتبهاز ثبت   پس •

.  دیبه اطEع خواهد رس  امکPپ  ایتلفن و    ق�از طر  از یمورد ن   یها  ت�دعوت به مصاحبه بر اساس اولو  یگونگ چ
و در صورت    ندی شود در ثبت شماره تلفن و تلفن همراه خود دقت نمای محترم درخواست م   ان یاز متقاضبنابراین  

  .متوجه بانک نخواهد بود یتیمسئول  چگونهیارتباط، ه یبانک در برقرا;  قیعدم توف
  

 بانک اقتصادنو�ن  یانسان هیتوسعه سرما ت �ریمد


