
»آگ� دعوت به همکاری«  

ح زیر دعوت     ایط به �� کت مدیریت تولید برق جنوب فارس جهت تکمیل کادر تخص� خود از واجدین �� به ��
کت بهلذا نماید. می همکاری          W.SFPGMC.CO.IRwwآدرس از کلیه متقاضیان درخواست � شود به سایت ��

         تا تاریخ پرسشنامه و رزومه مندرج در سایت را  و ثبت نام اقدام نمایند مراجعه و در صورت تمایل نسبت به
 ایمیل نمایند.  sfpgmc.co.ir@ tolid.joonoobبه آدرس  ۱۵/۲/۱۳۹۷

 خودداری  بدی� است ثبت نام فقط از طریق سایت مذکور انجام � پذیرد،
ً
لذا از تماس تلفین و مراجعه حضوری جدا

 فرمایند. 

ایط و رشته تحصی� مورد نیاز ��: 
تعداد مورد  روش و منابع آزمون جنسیت محل خدمت مدرک تحصی� و رشته تحصی� عنوان شغل

 نیاز
 فوق لیسانسلیسانس و  کارشناس امور بازرگاین 

 مدیریت بازرگاین  
از  مصاحبه عل� و تخص� و  مرد/زن تهران/ ش�ی

 شناخی�  روان
 نفر ۲

ایط عمو� مورد نیاز:  �� 

 ۰تابعیت جمهوری اسال� ایران -

 ۰خدرعدم اعتیاد به مواد م -

 ۰عدم سوء پیشینه کیفری -

 ۰این دارا بودن سالمت کامل جسماین ورو� و رو -

 ۰روابط عمو� باال و فن بیان قوی -

کتداخل و خارج کشور و بنا قادر بودن به انجام وظایف در نقاط مختلف  -  ۰به درخواست ��

 ۰دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان -

ن حداک��  -  ۰سال تمام برای مقطع کارشنا� ارشد  ۳۰سال سن برای مقطع لیسانس ، ۲۸داشن�

ایط اینبه حداک�� سن اضافه � گردد و حداک�� سن با احتساب و مدت خدمت �بازی  تجربه مفید کاری  -  ۰سال تمام � باشد ۳۵ ��

ایط تخص� :  �� 
 ۰تسلط کامل به زبان انگلی� -
 ۰تسلط کامل به تجزیه و تحلیل بازار -
 ۰تسلط به نرم افزارهای عمو� و تخص� رشته مربوطه  -
، انبار و انبارگرداین ، سفارشات ، ه ها و خار�� ، مناقصات ، مزایدشناخت کامل فرایندهای مرتبط با خرید داخ�  -

 ۰بازاریای� 
 مالحظات: 

ایط یکسان در اولویت اند.  -  افراد بو� استان فارس در ��
کت صورت � پذیرد.  -  دعوت از افراد به مصاحبه با توجه به رزومه ارسا� و به تشخیص ��
کت در رد یا قبو� متقاضیان اختیار  -  کامل دارد.   ��

http://www.sfpgmc.co.ir/

