«آگهی دعوت به همکاری»
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس جهت تکمیل کادر تخصصی خود از
واجدین شرایط به شرح زیر به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید.
لذا از کلیه متقاضیان درخواست می شود به سایت شرکت به آدرس
مراجعه و در صورت تمایل نسبت به ثبت نام اقدام
WWW.SFPGMC.CO.IR
نمایند و پرسشنامه و رزومه مندرج در سایت را پس از تکمیل حداکثر تا
به آدرس human_resource@sfpgmc.co.irایمیل نمایند.
تاریخ 1398/06/25
بدیهی است ثبت نام فقط از طریق ایمیل مذکور انجام می پذیرد ،لذا از
ً خودداری فرمایند.
تماس تلفنی و مراجعه حضوری جدا

شرایط و رشته تحصیلی مورد نیاز:
عنوان شغل
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رشته تحصیلی
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روان شناختی

تعداد
مورد
نیاز
 1نفر

شرایط عمومی مورد نیاز:
 تابعیت جمهوری اسالمی ایران عدم اعتیاد به مواد مخدر عدم سوء پیشینه کیفری دارا بودن سالمت کامل جسمانی وروحی و روانی روابط عمومی باال و فن بیان قوی دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان داشتن حداکثر  28سال سن برای مقطع لیسانس  30،سال تمام برای مقطع کارشناسیارشد و  32سال برای مقطع دکترا
داشتن  5سال تجربه کاری مفید در رشته کامال مرتبط با حسابداری تجربه مفید کاری و مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می گردد و حداکثر سنبا احتساب این شرایط  35سال تمام می باشد0

شرایط تخصصی :
 تسلط کامل به نظام های حقوقی و دستمزدی تسلط کامل به امور مالیاتی و بیمه ای و تهیه و تدوین اظهارنامهمالیاتی(ارزش افزوده-عملکرد-معامالت فصلی ماده )...،169
 -تسلط به نرم افزارهای عمومی و تخصصی رشته مربوطه

 شناخت کامل فرایندهای مرتبط با مالی و استانداردهای حسابداریمالحظات:

 افراد بومی استان فارس در شرایط یکسان در اولویت اند. دعوت از افراد به مصاحبه با توجه به رزومه ارسالی و به تشخیص شرکتصورت می پذیرد.
 -شرکت در رد یا قبولی متقاضیان اختیار کامل دارد.

مدارک الزم جهت ایمیل :
-1تکمیل پرسشنامه استخدامی و رزومه مندرج در سایت شرکت
-2کپی شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت
دائم(جهت آقایان)
-3گواهی سابقه کار به انضمام تاییدیه سابقه پرداخت حق بیمه
مدارک فوق بایستی اسکن شده و حداکثر تا تاریخ مشخص شده به ادرس ایمیل
شرکت ارسال گردد.

