آگهی جذب نیرو شرکت اکتشافات و حفاری صدر تامین
شرکت اکتشافات و حفاری صدر تامین ( سهامی خاص ) در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین واجدین
شرایط (مرد /زن)  ،از طریق مصاحبه حضوری و روانشناختی در قالب قانون کار دعوت به همکاری نماید .

افراد متقاضی پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصیلی مورد نظر با توجه به شرایط ذکر

شده  ،اقدام نمایند و رزومه کاری خود را به آدرس پست الکترونیکی Sadr.tamin.drilling@gmail.com
یا شماره واتس آپ  09122867411از تاریخ  1401/03/10لغایت  1401/03/18ارسال نمایند .

و

ردیف

مقطع

سابقه

نوع تخصص

رشته تحصیلی

تعداد

جنسیت

1

سيكل و ديپل م

كارگر دستگاه حفاري

--

45

مرد

2

ديپلم و فوق
ديپلم

كمك حفار

فني/رياضي/تجربي

21

مرد

حفار

معدن ،زمين شناسي،
مكانيك

17

مرد

 5سال
به باال

سرويس كار

مكانيك  ،فني و
جوشكار

3

مرد

 3سال

دفتر فني و كنترل
پروژه

مديريت صنعتي و
صنايع معدني

1

تحصیلی

توضیحات

کاری
--

اولويت با بومي بودن استان سيستان و بلوچستان
اولويت با بومي بودن استان سيستان و بلوچستان
-تجربه و سابقه كاري با دستگاههاي هيدروليك حفاري

فوق ديپلم و
ليسانس

مغزه گيري و يا RC
 حفار مسلط به حفاري گمانه هاي عميقآشنا به انواع گل حفاري،انواع پليمرهاي جداره ساز،-تسلط كامل به حفاريهاي زاويه دار

مرد/
زن

 2سال

سرپرست كارگاه و
كارشناس فني معدن

زمين شناسي – معدن

2

مرد

 2سال

سرحفار

معدن و زمين شناسي

2

مرد

7سال

مكانيك-هيدروليك

مهندسي مكانيك

1

مرد

 تجربه و سابقه كاري با دستگاههاي هيدروليك حفاريمغزه گيري و يا RC
 حفار مسلط به حفاري گمانه هاي عميقآشنا به انواع گل حفاري،انواع پليمرهاي جداره ساز،-تسلط كامل به حفاريهاي زاويه دار

3

ليسانس و فوق
ليسانس

4

فوق ليسانس

مهندسي ايمني
صنعتي و بازرس فني مهندس ايمني صنعتي
و HSE

1

كارشناس بازرگاني

بازرگاني  ،صنايع

1

كارشناس خريد و
تداركات

بازرگاني  ،صنايع

1

حسابداري

حسابداري

1

مديرمالي  ،اداري و
پشتيباني

حسابداري

1

مرد/
زن
مرد/

-مسلط به زبان انگليسي يا تركي استانبولي

زن

 -اشنا به ثبت سفارش و امور بازرگاني

مرد/

 -آشنا به تامين تداركات

زن
مرد/
زن
مرد/
زن

 3سال
 5سال
به باال

تسلط به تهيه و تنظيم صورتهاي ماليتسلط و تجربه تهيه و تنظيم بودجه -آشنا به قوانين تجارت  ،بيمه ،اداري و ماليات

الف :شرایط عمومی فراخوان استخدام :
 -1تابعيت نظام جمهوري اس المي ايران و يا مجوز رسمي كار
 -2تدين به دين مبين اسال م يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي
 -3دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم براي متقاضيان مرد
 -4عدم اشتهار به فساد اخالق ي ،نداشتن سابقه محكوميت و سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجت ماعي شده باشد
( با تأييد مراجع ذيصالح )
 -5فراغت كامل تحصيلي ( داشتن مدرک فارغ التحصيلي ) در مقطع مورد نياز
 -6عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نياز در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
 -7داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تاييد امور ايمني و بهداشت
 -8متقاض يان از تمامي استانها و شهرستانهاي كشور مي توانند در اين آزمون شركت كنند
 -9توضیحات مهم جهت کلیه شرکت کنندگان:
- 9-1اسكان و تهيه غذا در سايت اكتشافي (به غير از كارمندان تهران) به عهده شركت مي باشد.
 -9-2به اطالعات ناقص و خ الف واقع ارائه شده به هنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از
مراحل قبول شوند از ادامه به كارگيري ذيربط جلوگيري به عمل خواهد آمد.لذا شايسته است در تكميل و ارسال اطالعات و مدارک
درخواستي دقت الزم را به عمل آوريد .
 -9-3پذيرفته شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
 -9-4تاييد س ال مت و توانايي كامل جسمي و رواني پذيرفته شدگان بر عهده واحد طب كار مي باشد.
 -9-5با توجه به اينكه پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيالت اعال م شده مي باشد لذا پذيرفته شدگان نهايي صرف اً با
شرايط و مدرک تحصيلي پذيرش شده ( حداقل  5سال با همان مدرک تحصيلي پذيرش شده) به كار در شركت اكتشاف و حفاري صدر
تامين بر اساس تعهد محضري اخذ شده مشغول به فعاليت مي گردند.

 -10شرایط بومی بودن:
داوطلب بومی :افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند ،داوطلب بومي تلقي مي گردند:
الف -شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي بكارگيري ،يكي باشد.
ب  -همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح ( اعم از شاغل و يا بازنشسته ) كه شهرستانهاي محل
خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان هاي محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
ج -داوطلب حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع ( ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان) را به صورت متوالي يا متناوب در شهرستان
هاي محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد.
د  -داوطلب يا پدر ،مادر و يا همسر وي ،حداقل چهار (  ) 4سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان هاي محل مورد تقاضا
براي استخدام را داشته باشند ( پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرف اً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است)
*

تبصره  :1مبنای شهرستان ها برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

 -11ال زم به ذكر است محل جغرافيايي خدمت افراد بنابر تشخيص شركت اكتشاف و حفاري صدر تامين خواهد بود.

