آگهی جذب نیروی انسانی شرکت ایمن پویای امن آسای

به اطالع می رساند شرکت ایمن پویای امن آسای در نظر دارد به منظور تامین تدریجی نیروی انسانی (مرد) مورد نیاز خود ،
از طریق آزمون کتبی و مصاحبه نسبت به شناسائی افراد واجد شرایط در شهرستان های تابعه استان کرمان برای شغل نگهبانی
پستهای فشار قوی بر ق و شرکت برق منطقه ای با شرایط ذیل اقدم نماید .
شرایط عمومی:
-1داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
- 2انجام خد مت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی
- 3عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
- 4نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر و سوء پیشینه کیفری
 - 5داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند
- 6اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
- 7التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 - 8عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
 - 9احراز صالحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور
شرایط اختصاصی:
داشتن شرایط سنی حداکثر سن (تا روز برگزاری آزمون):
 -1حداکثر سن  26سال ( تاریخ آزمون مالک محاسبه حداکثر سن داوطلبان می باشد)
تبصره  : 1مالک عمل برای محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی  ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و سن داوطلبان،
تاریخ برگزاری آزمون می باشد
تبصره  : 2مدت انجام خدمت سربازی  ،حداکثر به مدت  24ماه  ،به شرط ارائه تاییدیه معتبر از مراجع ذی صالح به
حداکثر سن افزوده می شود
تبصره  : 3در صورت داشتن سابقه کار در شرکتهای دولتی و خصوصی ( مشروط به پرداخت حق بیمه) به
حداکثر سن مجاز تا سقف  5سال اضافه می شود .

تبصره  : 4ارائه مدرک تحصیلی باالتر از دیپلم مورد پذیرش قرار نمی گیرد و همچنین برای پذیرفته شدگان نیز لحاظ
نمی گردد .
 -3داشتن مدرک تحصیلی دیپلم در کلیه گرایشها
 -6کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون
 -7بومی بودن در شهرستان محل خدمت
شرایط بومی بودن عبارت است از:
• شهرستان محل تولد داوطلب  ،با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد ( .تصویر شناسنامه بارگذاری
گردد )
• شهرستان محل سکونت داوطلب و یا همسر وی به مدت  10سال  ،با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی
باشد  ( .تکمیل فرم استشهاد محل سکونت ضمیمه آگهی ضروری می باشد )
تبصره  : 1مدارک بندهای  3و  ( 4از قسمت مدارک مورد نیاز ) باید تا پیش از پایان تاریخ برگزاری آزمون اخذ
شده باشند و مدارکی که پس از این تاریخ اخذ شوند مورد پذیرش نخواهند بود .
تبصره  : 2شرکت کنندگان در صورت پذیرش متعهد می گردند در زمان شروع به کار شاغل در هیچ یک از شرکتهای
دولتی و خصوصی نباشند در غیر این صورت در صورت مشاهده و محرز شدن از پذیرش ایشان خودداری می گردد.
تبصره  : 3امکان جابه جایی افراد از شهرستان مورد پذیرش به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .
• تذکر  :این گزینش به منزله مشخص شدن افراد واجد شرایط جهت تصدی پستهای مورد نیاز بوده و به هیچ وجه حقی
را برای پذیرفته شدگان ایجاد نمی نماید .
• نم ونه استشهاد محلی جهت متقاضیان که الزم است به تائید فرمانداری منطقه و کالنتری محل برسد .

مواد آزمون:
نام درس

ردیف

تعداد سئواالت

1

زبان و ادبیات فارسی و آئین نگارش

20

2

احکام و معارف اسالمی

20

3

آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL

20

4

هوش و استعداد عمومی

20

5

زبان انگلیسی عمومی

20

6

اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی و قانون اساسی

20

ضریب وزنی تمام سئواالت یکسان و آزمون دارای نمره منفی می باشد.

مدارک مورد نیاز :
 -1تصویر شناسنامه
-2تصویر کارت ملی
 -3تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت
 -4تصویر مدرک تحصیلی
 -5تصویر عکس  3*4زمینه سفید
مراحل ثبت نام:
 -1کلیه مراحل ثبت نام ،دریافت کارت ورود به جلسه
 -2فقط از طریق سامانه آزمون به نشانی  www.azmoon.iheari.irقابل انجام خواهد بود.
 -3تنها پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون به مبلغ 1/500/000ریال و مشاهده پیغام پایان مراحل ،ثبت نام
قطعی تلقی می گردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون
وجود ندارد.
زمانبندی آزمون:
ثبت نام از تاریخ 1401/08 / 20لغایت 1401 /09/ 06
دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 140/09/08لغایت 1401/09/10
زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ  1401/09/18ساعت 10:00
محل برگزاری آزمون متعاقبا در کارت ورود به جلسه اعالم میگردد .

جدول مشاغل محل خدمت
محل خدمت

تعداد مورد نیاز

کرمان

17

رفسنجان

3

کهنوج

3

جیرفت

2

زرند

4

سیرجان

4

بافت

1

« فرم استشهادیه محل سکونت »
اینجانب  ..........................................فرزند  ..................کد ملی  ...................از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که شهرستان
محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند .
با تشکر
امضاء و اثر انگشت

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش  ..................شهرستان  ..............ساکن
 .................بوده و مدت  ..........سال  ........ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است .
اینجانب ..............................

به کد ملی ...........................

صحت مراتب فوق را گواهی می نماید .

امضاء و اثر انگشت

اینجانب ..............................

به کد ملی ...........................

صحت مراتب فوق را گواهی می نماید .

امضاء و اثر انگشت

اینجانب ..............................

به کد ملی ...........................

صحت مراتب فوق را گواهی می نماید .

امضاء و اثر انگشت

این قسمت توسط فرمانداری منطقه و کالنتری محل تکمیل گردد .
موارد فوق مورد تائید این  ................................................................می باشد .
محل مهر – امضاء
پاسگاه کالنتری محل

موارد فوق مورد تائید این  ................................................................می باشد .
محل مهر – امضاء
فرمانداری منطقه

 -1تکمیل این فرم برای تمامی پذیرفته شدگان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با
سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند  .الزامی است .
 -2پذیرفته شدگان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی  ،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا
باشند  .با تائید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال
سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر الزامی می
باشد .
 -3چنانچه متقاضی برای تائید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا  ،در بیش از یک بخش از شهرستان
مربوطه سکونت داشته باشد  .می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند .

