ނަންބަރIUL/2018/PRISCO/08 :

އިޢުލާން
ނންވެއްޖެއެވެ.
މިކޯޕަރޭޓިވް ގެ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަޤާމަށް މީހަކު ބޭ ު
މަޤާމް

އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސް އޮފިސަރ

ރޭންކް

GS-1

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުސާރަ

 4100/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

1200/-

ރުފިޔާ

އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

ވހަކަށް  100/-ރުފިޔާގެ އެލަވަންސްއެއް ލިބޭނެއެވެ.
ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދު ަ

ބޭނުންވާ އަދަދު

 ( 02ދޭއް )

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޝޮޕް / 2-މާލެ ޕްރިޒަން

ޝަރުތު
.1

މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  3ގެ
ނވަތަ
ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން ު

ގ އިތުރުން
ރޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،އޭ ެ
 .2ސަނާވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގް ޭ
ގރޭޑް
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ް
ލިބިފައިވުމާއި އަދި މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާޢިރާއިން  1އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ދވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
ތން އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ު
ޤަވައިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަ ި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު
-

ކށް
ފިހާރައަށް ވިޔަފާރި ކުރަން އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނާ ހިތްހެޔޮކަމާއި ހިނިތުންވުމާއެކު ބައްދަލު ޮ
މުޚާތަބުކުރުން.

-

ލސްޓް ތައްޔާރުކުރުން.
ފިހާރަ އަށް ގެންނަ މުދާ ވިއްކައި ފިހާރަޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ި

-

ނ ދުވަހަށް ހިސާބުހަދައި ރައްކާ ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން.
ފިހާރަޔަށް ލިބޭ ފައިސާ ދުވަހު ް

-

ތރުމާއެކު ފިހާރައިގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.
ފިހާރައިގައި މުދާ ތަރުތީބުން އެ ު

ނޯޓް :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ކޮންމެ ޞަފުޙާއެއްގައި ނަންބަރ ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި :މި މަޤާމްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  12މާރިޗް  2011ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިން ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ ( .ޣާޒީ
ބިލްޑިންގ  1 /ވަނަ ފަންގިފިލާ)
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  3026134އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
-

ނނެއެވެ).
ނ ާ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މި ފޯމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހު ް

-

ނނޭހެން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭފަދަ ކޮޕީއެއް.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ފެން ާ

-

ކގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ އަދި އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ކޮޕީ.
ކޓްތަ ު
ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފި ެ

-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ސީވީ )

-

ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެކު ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
 11ޖުމާދަލްއާޚިރު 1431
 60މާރިޗް

1628

ސުޕްރިންޑެންޓެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ދީދީ
ވައިސް-ޗެއަރމަން

