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    ۰۲/۰۶/۹۹:   تاريخ
 /ب۹۹-۶۲:   شماره  

 پيوست :

 »آگـهـي جـذب نـيـروي انـسـانـي « 
را از بين آقايان و در تاسيسات  فوق ديپلمو يك نفر حسابداري نفر كارشناس  يكدر نظر دارد  شركت سيمان سفيد ني ريز

حضوري استخدام نمايد . لذا از متقاضيان واجد شرايط قالب قرارداد پيمانكاري تأمين نيرو از طريق آزمون كتبي و مصاحبه 
يا   ۷۴۹۱۵-۱۶۳صندوق پستي  از طريق ۱۵/۰۶/۹۹تاريخ ت بعمل مي آيد درخصوص ارسال مدارك مورد نياز حداكثر تا دعو

 مراجعه حضوري به امور کارگزيني کارخانه اقدام نمايند.

 شرايط رشته و مقطع تحصيلي رديف

 حسابداري ي کارشناس ۱

 سال ۳۲مدت زمان خدمت سربازي  سال و با احتساب ۳۰داشتن حداکثر سن 
 و نرم افزارهای فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر و تسلط به زبان انگليسي 

 )(office مجموعه وکاربردی و تخصصی  حسابداري،
  درصورت داشتن سابقه كار، ارائه گواهي سابقه كار و سابقه پرداخت حق  بيمه الزامي

 است.
 تناسب با شرايط احراز شغل و فارغ التحصيل دانشگاه داشتن مدرك تحصيلي کارشناسي (م

 هاي معتبر )
 مي باشد ۱۴حداقل معدل دوره كارشناسي جهت دعوت به آزمون كتبي 
 . متقاضيان بومي شهرستان ني ريز در اولويت مي باشند 
 .نحوه گزينش به صورت آزمون كتبي و مصاحبه حضوري مي باشد 
  ط داوطلبان جهت دعوت به مصاحبه حضوري % نمره آزمون كتبي توس ۶۰كسب حداقل

 الزاميست.
 داشتن سالمت كامل جسماني 
 نداشتن سوء پيشينه و هرگونه اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 

 تاسيساتفوق ديپلم  ۲
 

 سال ۳۰سال و با احتساب مدت زمان خدمت سربازي  ۲۸ داشتن حداکثر سن 
 الزامي  و سابقه پرداخت حق  بيمه اهي سابقه كاردرصورت داشتن سابقه كار، ارائه گو

 است.
 تسلط به  فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر و: 
 سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك ،سيستم هاي تهويه مطبوع و سيستم هاي تبريد، 

 Piping ،جوشكاري ،سيستم هاي هواي فشرده
 به زبان انگليسي  آشنايي 
  متناسب با شرايط احراز شغل و فارغ التحصيل دانشگاه  دانيکارداشتن مدرك تحصيلي)

 هاي معتبر )
  مي باشد ۱۴جهت دعوت به آزمون كتبي  دانيكارحداقل معدل دوره 
 . متقاضيان بومي شهرستان ني ريز در اولويت مي باشند 
 .نحوه گزينش به صورت آزمون كتبي و مصاحبه حضوري مي باشد 
  وسط داوطلبان جهت دعوت به مصاحبه حضوري % نمره آزمون كتبي ت ۶۰كسب حداقل

 الزاميست.
 داشتن سالمت كامل جسماني 
 نداشتن سوء پيشينه و هرگونه اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 


