
 (( شرکت ایران ترانسفو استخدام )) اطالعیه

نسفو ) قدرت ( و اشرکتهای ایران تر بازنشسته یافرزند همکار شاغل  خانممتقاضیان  نایماز مشاغل کارگری تولیدی شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد جهت 

جذب نماید ، لذا واجدین شرایط می و  گزینش، مصاحبه تخصصی یاطریق برگزاری آزمون نفر از  02با شرایط ذیل به تعداد توزیع زنگان ترانسفورماتور 

تهران قسمت  -جاده قدیم زنجان  4آدرس پستی کیلومتر  از طریق پست پیشتاز به  30/30/99لغایت  03/30/99از تاریخ خود را  مورد نیازتوانند مدارک 

 نمایند : ارسالشرکت ایران ترانسفو  4615114154صندوق پستی  (ی انسانیجذب نیرو) امور کارگزینی

 شرایط عمومی :

 ت جمهوری اسالمی ایرانیعبداشتن تا -1

 فری و ارائه گواهی عدم سوپیشینهینداشتن سابقه محکومیت ک -0

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که جذب می شوند. -3

 اساس آگهیدارا بودن شرایط احراز شغل بر  -4

 گر سازمانها و شرکت های دولتی یا خصوصییتعهد خدمتی به دداشتن منع قانونی برای جذب وعدم ن -6

 احراز صالحیت های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی یا مصاحبه -5

  :اختصاصی شرایط

 21/23/99تا تاریخ  سال تمام 04داشتن حداکثر سن  -1

 جنسیت : زن -0

مورد تایید آموزش و پرورش ) الویت استخدام با علوم انسانی  -علوم تجربی -کامپیوتر -رشته های تحصیلی ریاضی و فیزیکدر مقطع تحصیلی : دیپلم  -3

 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ریاضی و فیزیک می باشد .(

 مدارک مورد نیاز :

 یک برگ تصویر شناسنامه از تمام صفحات -1

 ملییک برگ تصویر کارت  -0

 یک برگ تصویر آخرین مدرک تحصیلی -3

 دو قطعه 3*4عکس  -4

 قابل دانلود در سایت اینترنتی شرکت به آدرس و تکمیل فرم ثبت نام پیوست این آگهی -6

 www.iran-transfo.com 
 

 قید رشته تحصیلی بر روی پاکت پستی الزامی می باشد .

  نکته :

 نخواهد بود .مشغول بکار می باشد مجاز به ثبت نام حاضر در حال در شرکت  ایشانهمکاران شاغل یا بازنشسته که یکی از فرزندان  -1

 هر در و بود خواهد عهده داوطلب بر ناقص، صورت به مدارک اعالم یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -0

 می آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف عمد اطالعات به یا اشتباه به داوطلب که شود محرز جذب و مصاحبه یا آزمون شامل نیرو جذب از مرحله

 .گردید خواهد لغو مزبور قرارداد عقد قرارداد، صورت در حتی و گردیده محروم بعدی مراحل انجام از باشد،

 متقاضیان اعالم خواهد گردید . به  www.iran-transfo.com نتی شرکت به آدرساینتربعدی از طریق سایت  اطالعیه های سایر -3

 

 

 شرکت ایران ترانسفو


