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PRISWATER PVT. LTD.
ޕްރިސްވޯޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް.
KUDHIRIAIYMAA GOALHI
TEL: 3319565 / 9669363

ނަންބަރ(IUL)/2018/IUL006:

އިޢުލާން
ނންވެއްޖެއެވެ.
ޕްރިސްވޯޓާ އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭ ު
މަޤާމް:

ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ

ލެވެލް:

އެމްއެސް3

އަސާސީ މުސާރަ:

މަހަކު  11,000/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު  7,000/-ރުފިޔާ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

ހކަށް  100/-ރުފިޔާ
ވަޒީފާއަށް ނިކުންން ކޮންމެ ދުވަ ަ

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

އއްސޭރި ޖަލު ،ކ.މާފުށި ޖަލު )
މފުށި ަ
ފެންޕްލާންޓް ގެ (ކ.ހިން ަ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

ނމާއެކު،
ކށްދި ު
މަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތު ޮ
ނ 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު،
އދާއިން ދަށްވެގެ ް
 .1ސަނާވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާ ް
އދި 'އިސްލާމް' މި
ސެކެންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި 'ދިވެހި' ަ
މާއްދާތަކުން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން އަދި

މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ

ވން.
ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
 .2ސާނަވީ

ތައުލީމު

ފުރިހަމަ

ކޮށްފައިވުމާއެކު

މަގާމާ

ތ
މަސައްކަތް ކޮށް ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައިވުން .ނުވަ ަ
ތ
އވުން ނުވަ ަ
 .3ސާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަކޮށްފަ ި

ގުޅުންހުރި

ދާއިރާއަކުން

 .4މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން (އާރުއޯ ޕްލާންޓް ރާވާހިންގުމުގެ ފެންވަރު
ހުރުން)

މަޤާމުގެ މައްސޫލިއްޔަތު:



ނ
* އާރުއޯ ޕްލާންޓް މަރާމާތުކޮށް އެސެމްބަލްކުރަން އެނގު ް



ނ
އޓު ް
* ފެން ޕްލާންޓްގެ މެޝިންތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެ ް



ނ
ހއްޓު ް
* ޕްލާންޓްގެ ތަކުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެ ެ



ނ
ގއިބެލެހެއްޓު ް
* ޕްލާންޓްގެ ތަކުގެ މަރާމާތުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ހިން ަ



ނ
ހއްޓު ް
* ޕްލާންޓް ގެއާއި އިންޖީނުގޭ ގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެ ެ

މީހުން ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނޭ ކަންކަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

* ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ



* ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭ މީހުން ކަމުގައިވުން



* ސާފުތާހިރުކަން


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ކަމުގެ ސިޓީ



ނތައް
ހ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔު ް
ވ ި
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދި ެ
ތއް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް.
ފެންނަންއޮތް ،ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ަ



ކގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ
ކޓުތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފި ެ



ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )



ތނުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ
މހަކުނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަން ަ
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ީ
ކޮޕީ.

ސުންގަޑި:



ނ
ވނަވަރު އަދި އެހެނިހެ ް
ކން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ަ
ރތްތަ ު
މި މަޤާމުތަކަށް އެދޭ ފަ ާ
ލިޔެކިއުންތަކާއި އެކު  21ނޮވެމްބަރ  2018ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޕްރިސްވޯޓަރގެ
އޮފީސް (މއ.ކޮށީގެ/ކުދިރަތްމާގޯޅި ،އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާ
ހށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުންނަ ޢިމާރާތް) އަށް ު



މ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަ ަ
ރވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކު ެ



ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ސައްޙަ ނޫންކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ފޯމް ބާޠިލް
ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.



ނޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު
ހޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އި ް
ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަ ަ
ގެންނަންވާނެ އެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:



ޤަވައިދާއެއްގޮތްވާ

ނ
ގޮތުގެމަތި ް

އިތުރުގަޑިއާއި

ބަންދު

ވސްތަކުގައި
ދު ަ

މަސައްކަތް

ކޮށްފިނަމަ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

ތ ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 9669363 ،ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާ ު

(ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުންނަންވާނީ ފޯމާއެކު ހީރަސްޖަހާ ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ).
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