
 

 تعداد جنسیت عنوان شغل ردیف

بازرگانی خارجی رئیس  1  1 مرد 

خارجی بازرگانیکارشناس  2 زن - مرد   2 

زن - مرد کارشناس بازاریابی 3  2 

داخلیکارشناس  بازرگانی  4  3 مرد 

  

  شرایط اختصاصی: 

  می شود. مذاکره)، دانستن زبان خارجی دوم مزیت محسوب -تسلط کامل به زبان انگلیسی (مکاتبه  

 تسلط کامل به فرایندهاي خرید خارجی شامل منبع یابی، دریافت مجوزات، ثبت سفارش، حمل، ترخیص  

 آشنایی به سامانه جامع تجارت، سامانه نیما، تخصیص ارز  

 تسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی، آشنایی با فرایندهاي خرید خارجی  

  ،تسلط به فرایند تحقیقات بازاریابی  

 شنایی با فرایند و برنامه ریزي تامین، منبع یابی، انجام استعالمات، انعقاد قرارداد و ...آ  

  

  

  شرایط عمومی:  

 داراي سابقه کار متناسب و مرتبط 

 داراي مدرك تحصیلی متناسب با گروه شغلی 

  تسلط کامل به کار با کامپیوتر و نرم افزارهاي مجموعه آفیس 

 رتبط در حوزه بازرگانی مزیت محسوب می شود.تسلط به سایر نرم افزارهاي م 

 توانایی کار تیمی، داشتن ادبیات شیوا، توانایی مذاکره وبرگزاري جلسات 

 عدم سوء پیشینه 

 

 

 

 

 

 

 



 تعداد جنسیت عنوان شغل ردیف

زن –مرد  کارشناس مکانیک 1  2 

 10 مرد تکنسین مکانیک 2

 

  : کارشناس مکانیک شرایط اختصاصی و مهارتهاي مورد نیاز

  مکانیک، اعم از رشتهمهارت در داشتن: 

o دانستن اصطالحات تخصصی 

o تسلط نسبی به زبان انگلیسی 

o توانایی خواندن نقشه ها و شناخت عالئم استفاده شده در آنها 

o  مرتبط با گرایشهاي مکانیک،تخصصی و تسلط به نرم افزارهاي 

o .... شناخت ماشین آالت و تجهیزات مرتبط و  

 قوي بودن در ریاضی و فیزیک 

  خالقیت و قدرت تجسم خوبداشتن 

 دانش و عالقه فراوان به امور فنی 

 تنکنسین ها و مدیران ارشد. نمهندساافراد اعم از مهارت کار تیمی براي همکاري با سایر ، 

 توانایی اولویت بندي و برنامه ریزي 

  بزرگتوانایی تحمل شرایط کاري پر فشار، بخصوص در پروژه هاي 

 داشتن اعتماد به نفس و جسارت در انجام ایده ها 

 ساخت قطعات براي محوله بعنوان مثال جهت انجام اموراته توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهاي داخل مجموعه ب 

 توانایی استدالل و قدرت انتقال واضح و صریح ایده ها و نظرات به دیگران 

 

  شرایط اختصاصی و مهارتهاي مورد نیاز تکنسین مکانیک: 

 مکانیک مفاهیم و ابزاراالت با اولیه آشنایی  

 آنها عملکرد و نصب محل و قطعات با آشنایی  

 تعلیق و هیدرولیک و پنوماتیک سیستم با آشنایی 

  شرایط عمومی:  

 داراي سابقه کار متناسب و مرتبط 

  شغلیداراي مدرك تحصیلی متناسب با گروه 

  تسلط کامل به کار با کامپیوتر و نرم افزارهاي مجموعه آفیس 

  مزیت محسوب می شود. مکانیکفنی و تسلط به سایر نرم افزارهاي مرتبط در حوزه 

 توانایی کار تیمی، داشتن ادبیات شیوا، توانایی مذاکره وبرگزاري جلسات 

 عدم سوء پیشینه  


