ردیف

ػٌَاى ضغلی

1

هؼاٍى3

2

هذیز تاسرگاًی

تخص

تؼذاد ًفزات

ضزایط احزاس

تاسرگاًی

1

هزد/سى –تزجیحا کارضٌاس ارضذ هذیزیت تاسرگاًی حذاقل تا  5سال ساتقِ هذیزیت فزٍش (تاسرگاًی) در سهیٌِ هطاتِ  -تَاًایی تحلیل ٍ تزًاهِ ریشی ٍ گشارش دّی

هالی ٍ اداری

1

هزد/سى –تاالی35سال –حذ اقل  3سال ساتقِ هزتثط – فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای هالی ٍ حساتذاری هسلط تِ قَاًیي ٍ هقزرات هالی ٍ هالیاتی ٍ ًزم افشار ّای هزتثط

پطتیثاًی ٍ تذارکات

1

هزد تاالی  35سال تا ساتقِ هزتثط در اهَر ّواٌّگی ٍ اجزایی تزجیحا فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای فٌی ٍ هٌْذسی یا هذیزیت

پَضاک

2

لَاسم خاًگی(تزقی  -غیزتزقی) سثک ٍ سٌگیي ٍ ٍرسضی

4

کاالّای سَپزی

4

قصاتی

1

هزد  /سى – 25تا  30سال – تزجیحا کارضٌاس هذیزیت تاسرگاًی ٍ یا رضتِ ّای هزتثط ػلَم اًساًی -حذاقل تا  3سال ساتقِ هزتثط

ًاًَایی

1

تجزتِ هزتثط تا فزٍش ( سهیٌِ هطاتِ اهتیاس هحسَب هی ضَد )

هاّی ٍ آتشیاى

1

هیَُ ٍ سثشی

1

رستَراى

1

3

هذیز تْذاضت

فزٍضگاُ

1

هزد /سى  -داهپشضک  /کارضٌاس ارضذ یا کارضٌاس تْذاضت تا حذاقل 3سال ساتقِ کار هزتثط

4

هذیز هالی

ّایپزهارکت

1

هزد/سى -تاالی40سال -حذاقل ساتقِ کار هذیزیت هالی 3سال -فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای هذیزیت/حساتذاری/هالی  -تسلط تز ًزم افشار ّای هالی ٍ یا حساتذاری ٍ فزٍضگاّی

5

هذیز خشاًِ داری

ّایپزهارکت

1

هزد/سى -سیز40سال -حذاقل ساتقِ کار هذیزیتی 3سال-فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای هذیزیت/حساتذاری/هالی –آضٌا تِ ًزم افشار ّای هالی ٍ یا حساتذاری ٍ فزٍضگاّی

6

هذیز حزاست

ّایپزهارکت

1

7

هذیز تؼویزات ٍ ًگْذاری

ّایپزهارکت

1

هزد -سیز 40سال-فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای فٌی هٌْذسی (تزجیحآ هکاًیک،تزق،تاسیسات ٍیاساختواى)

8

هذیز اًثار

ّایپزهارکت

1

هزد /سیز  35سال – ساتقِ هذیزیت تذارکات /اًثار  /تاراًذاس ( اهتیاس ) – ساتقِ سزپزستی ( اهتیاس ) – آضٌایی تا کاهپیَتز

9

هذیز في آٍری اطالػات

ّایپزهارکت

1

10

هذیز هٌاتغ اًساًی

ّایپزهارکت

1

11

هذیز رٍاتط ػوَهی

ّایپزهارکت

1

پَضاک

4

لَاسم خاًگی

6

12

سَپزٍایشر

13

کارگز حزفِ ای

کاالّای سَپزی

6

هَاد خَراکی تاسُ

8

آرایطی تْذاضتی

2

قصاتی ( گَضت ٍ هزؽ)

10

هاّی ٍ آتشیاى

3

ًاًَایی

6

رستَراى

6

هزد -سیز40سال -ساتقِ هذیزیت در سهیٌِ هطاتِ ( اهتیاس) -آضٌا تِ اهَر :
ایوٌی ٍ تجْیشات هزتَطِ /فزایٌذ هزاقثتْای اٍلیِ/آتطٌطاًی/قضایی ٍ حقَقی

هزد 2-سال ساتقِ کار هزتثط هذیزیت ضثکِ /تزجیحا فارؽ التحصیل رضتِ کاهپیَتز-هسلط تِ (ٍیٌذٍس ٍ ضثکِ ٍ هیکزٍ تیک/اکسچٌج)
آضٌایی تا سخت افشار -اهٌیت ضثکِ -آضٌایی تا هفاّین هخاتزاتی
هزد/سى  -ساتقِ کار تؼٌَاى هذیزیا سَپزٍایشر هٌاتغ اًساًی/تزجیحا فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای هذیزیت یا ػلَم اًساًی  -رٍاتط ػوَهی قَی /هکاتثات قَی /هسلط
تِ ًزم افشارّای هزتثط ( اتَهاسیَى اداری -آفیس ٍ /)...هسلط تز هسائل حقَق ٍ دستوشد ٍ تیوِ/قاًَى کار
تزجیحا هزد – کارضٌاس رٍاتط ػوَهی یا یکی اس گزایطْای ػلَم اًساًی ٍ یا هذیزیت ( حذاقل  5سال ساتقِ کار هزتثط )

هزد /سى –  22سال تِ تاال – ساتقِ سزپزستی(اهتیاس)  -آضٌایی تا آفیس – آضٌایی تا ستاى اًگلیسی

هزد یا سى 20/تا  30سال /ساتقِ فزٍضٌذگی(تطَر خاظ هَاد غذایی تاسُ ضاهل :گَضت ٍهزؽ -هاّی  -هیَُ ٍ سثشی ً-اى
رستَراى (غذای گزم) -آجیل ٍ خطکثار تاسُ) /رٍاتط ػوَهی تاال

14

کارگز سادُ سطح فزٍش ٍ اًثار ٍ تحَیل کاال

15

گزافیست

16

کارهٌذ

آتذارچی سایت اداری

1

چزخذار

6

اًثار

7

پَضاک

10

لَاسم خاًگی ٍ اقالم ٍرسضی ٍ کادٍیی

16

کاالّای سَپزی

32
هزد  /سى – 20سال تِ تاال  -پایاى خذهت تزای آقایاى  -ساتقِ هزتثط (اهتیاس)

قصاتی

4

ًاًَایی

6

رستَراى

8

هیَُ ٍ سثشی

6

آجیل ٍ خطکثار تاسُ

2

تزضیجات/ضیزیٌیجات/لثٌیات تاسُ

2

ّایپزهارکت

1

هزد/سى -ساتقِ هزتثط هذیزیتی-تسلط تز ًزم افشارّای گزافیکی ( کَرل /فتَضاج ٍ- )..آضٌایی تا دستگاّْای پالتز ،کاتزپالتز ٍ لویٌیتَر ،تزجیحا کارضٌاس گزافیک

تاسرگاًی (چزخِ کسة ٍ کار)

2

سى/هزد  -ساتقِ کار در تاسرگاًی ( اهتیاس ) -فارؽ التحصیل یکی اس رضتِ ّای آهار ٍ ریاضی/اقتصاد  /حساتذاری  /تاسرگاًی  /هذیزیت

حزاست(اتاق دٍرتیي)

6

سى/هزد -سیز 35سال -ساتقِ سزپزستی در سهیٌِ هطاتِ ( اهتیاس) -آضٌا تِ اهَر ایوٌی ٍ تجْیشات هزتَطِ/آضٌایی تافزایٌذ هزاقثتْای اٍلیِ/آتطٌطاًی/قضایی

اًثار

2

هزد /سیز  35سال – آضٌایی تا کاهپیَتز – سالهت جسواًی  -گَاّیٌاهِ لیفتزاک ( اهتیاس)

اداری (کارگشیٌی)

1

کاهپیَتز ( فٌاٍری اطالػات)

1

هزد/سى –  1سال ساتقِ کاری هزتثط  -سخت افشار ٍ ًزم افشار

هٌطی -دفتز هذیزیت

1

سى – حذاکثز سي  35سال – تزجیحا فارؽ التحصیل ػلَم اًساًی

هزد/سى  -ساتقِ کار تؼٌَاى کارهٌذ هٌاتغ اًساًی/رٍاتط ػوَهی قَی /هکاتثات قَی /آضٌا تِ ًزم افشارّای هزتثط ( اتَهاسیَى اداری-آفیس ٍ)...
آضٌا تِ هسائل حقَق ٍ دستوشد ٍ تیوِ/قاًَى کار

17

کارضٌاس ارضذ هالی

18

حساتذار

2

حذاقل کارضٌاسی یکی اس رضتِ ّای هالی ٍ حساتذاری-تسلط تز یکی اس ًزم افشار ّای هالی ٍ یا حساتذاری ٍ فزٍضگاّی /حذافل  2سال ساتقِ هزتثط

هالی -خشاًِ
4

حذاقل کارداًی یکی اس رضتِ ّای هالی ٍ حساتذاری -آضٌایی تا یکی اس ًزم افشار ّای هالی ٍ یا حساتذاری ٍ فزٍضگاّی
حذافل  1سال ساتقِ هزتثط  ،تزجیحا دیپلن ریاضی فیشیک

19

کارضٌاس

تؼویزات ٍ ًگْذاری

1

هزد -سیز 30سال -ساتقِ کار در یکی اس سهیٌِ ّای فٌی هٌْذسی (تزجیحآ هکاًیک،تزق،تاسیسات ٍیاساختواى) /ساتقِ هزتثط (اهتیاس)

20

تکٌسیي

تؼویزات ٍ ًگْذاری

2

هزد –سیز  30سال  -کارت هؼافیت یا پایاى خذهت –ساتقِ اًجام کارّای فٌی ٍ هٌْذسی ( اهتیاس)

21

صٌذٍقذار ٍ اهَر هطتزیاى

ّایپزهارکت

34

تزجیحا خاًن  -سیز30سال  -ساتقِ کار هزتثط( اهتیاس) -فارؽ التحصیل (تزجیحا) یکی اس رضتِ ّای هذیزیت/حساتذاری/رٍاًطٌاسی

22

سَپزٍایشر حزاست

ّایپزهارکت

3

23

اًتظاهات ٍ اطالػات

ّایپزهارکت

22

هزد/سى – سیز  35سال – ساتقِ هزتثط

24

ًظافتچی

ّایپزهارکت

6

هزد – سیز  35سال – ساتقِ هزتثط

25

پارکیٌگ تاى  /حزاست ضْز تجاری  /اطالػات

پارکیٌگ ٍ ٍرٍدی ّای هجتوغ

8

هزد – سیز  35سال – فیشیک هٌاسة

هزد -سیز30سال-ساتقِ درسهیٌِ هطاتِ ( اهتیاس)-آضٌا تِ اهَر ایوٌی ٍ تجْیشات هزتَطِ(اهتیاس)/آضٌایی تافزایٌذ هزاقثتْای اٍلیِ(اهتیاس)/آتطٌطاًی(اهتیاس)/قضایی -

رًٍذ استخذام پزسٌل ّایپز هارکت هادر تستِ تِ پیطزفت پزٍصُ ٍ تصَرت تذریجی صَرت خَاّذ گزفت .


ضزایط ػوَهی:



داضتي کارت پایاى خذهت یا هؼافیت تزای آقایاى.
 oداًطجَیاى هی تایست حذاقل  1سال اس تحصیلطاى هاًذُ تاضذ ( ارائِ گَاّی اس هزکش آهَسضی هحل تحصیل الشاهی است )



ًذاضتي ساتقِ کیفزی



سالهت جسواًی کاهل



ػذم اػتیاد



تَاًایی ٍ توایل تِ اًجام کارّای گزٍّی



ػذم اضتغال در سایز ساسهاًْا ٍ ضزکتْای خصَصی/دٍلتی در سهاى ضزٍع فؼالیت در ّایپز هارکت



تسلط تز ستاى اًگلیسی ٍ آفیس ( تزای سطَح هذیزیتی تِ تاالتز)



حذاقل  2سال ساتقِ کار هزتثط تزای سطَح هذیزیتی تِ تاال



ساػات کار فزٍضگاُ در  2ضیفت کاری چزخطی( تزخی اس تخطْا  3ضیفت ) صثح تا تؼذ اس ظْز  ،تؼذ اس ظْز تا ضة ٍ ضة تا صثح هی تاضذ ٍ تٌظین ضیفت کار تِ ػْذُ هذیز هجوَػِ خَاّذ تَد.

کارت پایاى خذهت -سالهت کاهل جسواًی

