ނަންބަރIUL/2018/PRISCO/06 :

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

އެސިސްޓެންޓް ސޭލްސް އޮފިސަރ

ރޭންކް

GS-1

ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުސާރަ

 4100/ރުފިޔާރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

1200/-

ބޭނުންވާ އަދަދު

( 01އެކެއް)

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ

ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ (ޕްރިސްކޯ) ގެ ފިހާރައިގާ މަސައްކަތް ކުރުން

ތަން
ޝަރުތު
.1

ލ 3
މަގާމު މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެ ް
ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއިއެކު ،މަގާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި  2އަހަރު ދުވަހުގެ
ވން ( .ނުވަތަ )
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ތރުން
ނ 'ޑީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއި އެކު ،އޭގެ އި ު
 .2ސަނާވީ އިމްތިޙާނަކުން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެ ް
ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް
ލިބިފައިވުން.
އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް

ސތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
ނ އިތުރުގަޑިއާއި ބަންދު ދުވަ ް
ތ ް
ޤަވައިދާއެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަ ި
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް
ބނެއެވެ.
އެކިކަހަލަ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ލި ޭ

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

-

ފިހާރަޔަށް ވިޔަފާރި ކުރަން އަންނަ ކަސްޓަމަރުންނާ ހިތްހެޔޮކަމާއި ހިނިތުންވުމާއެކު
ނ
ބައްދަލުކޮށް މުޚާތަބުކުރު ް

-

ފިހާރަޔަށް ލިބޭ ފައިސާ ރައްކާ ތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

-

ލސްޓް ތައްޔާރުކުރުން
ފިހާރަޔަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ި

-

ފިހާރަޔަށް އެދުވަހަކު ލިބޭ ފައިސާ ގެ ހިސާބު ހަދައި ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތާ
އެދުވަހު ޙަވާލުކުރުން

-

ފިހާރައިގާ ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކުރުން

-

ފިހާރައިން މުދާ ވިއްކާއިރު ސޭލްސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން

-

ހދުން
ކށް ބިލް ެ
ބލް ހަދަންޖެހޭ ފަރާތްތަ ަ
ފިހާރައިން މުދާ ވިއްކުމަށްފަހު ި

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

-

ތައުލީމާއި ތަމްރީން.

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބަލާނެ

-

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

ކަންތައްތައް

-

ބހުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން.
ދިވެހި ބަހުންނާއި އިނގިރޭސި ަ

-

ގިނަ ވަގުތު ހީވާގި ކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މީހެއް ކަމުގައި ވުން.

-

ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށްވުމާއި ސޭލްސް އޮފް ޕްއިންޓް ބޭނުން ކުރަން
އެގޭ ފަރާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.

އިންޓަރވިއު ކުރުން

-

ތ
ޢލާނުގެ މުއްދަ ު
ނ ތާރީޚާއި ތަން ،އި ު
ވ އިންޓަރވިއު އޮންނާ ެ
މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއް ޭ
ވ
ވ .އަދި މަގާމަށް ކުރިމަތިލައް ާ
ހަމަވާތާ މަސައްކަތު  11ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެ ެ
ޓ
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު  10އަކަށް ވުރެ ގިނަ ނަމަ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ޝޯޓްލިސް ް
ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވމެވެ .އެޕްލިކޭޝަން
އ ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެ ީ
ނޯޓް :ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމްތަ ް
ޞފުޙާއެއްގައި ނަންބަރ ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.
ަ
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވާ ލިޔުންތަކުގެ އަދަދު އެނގޭގޮތަށް ކޮންމެ

ސުންގަޑި :މި މަޤާމްތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން  20ފެބުރުއަރީ  2011ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް
ސޮސައިޓީއަށް އެޑްރެސްކޮށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ ( .ޣާޒީ ބިލްޑިންގ
 1 /ވަނަ ފަންގިފިލާ)
މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މި ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  3304700އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
-

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (މި ފޯމްޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ).

-

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 )

-

ސިވިލް ސަރވިސް އަށް  /ސަރުކަރާށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މީހެއްނަމަ ،ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ،
އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާ މެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،އެމުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުން.

-

ގ ރަސްމީ ލިޔުން.
ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނު ެ
ނޯޓް :އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެކު ހުށައަޅާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާއިރު ގެންނަން ޖެހޭނެއެވެ.
 27ޖުމާދަލް އޫލާ 1031
 31ފެބުރުއަރީ 1038

ސުޕްރިންޑެންޓެންޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ދީދީ
ވައިސް-ޗެއަރމަން

