پیَستي بِ ًگیي خَدسٍ

ًگیي خَدسٍ فضایی پَیا ٍ سشصًذُ بشای ضکَفایی تَاًوٌذی ّا ٍ خالقیت سشهایِ ّای اًساًی خَد فشاّن آٍسدُ
است .داًص آهَختگاى ٍ هتخػػاى حَصُ ّای هختلف هی تَاًٌذ داًص خَد سا دس هحیطی دٍستاًِ ،قاًًَوٌذ ٍ فؼال
بِ کاسگیشًذ ٍ هسیش حشفِ ای الْام بخطی بشای خَد تشسین ًوایٌذ.
بٌابشایي اگش فشدی
 سختکَش ٍ پشتالش
ً تیجِ گشا
 ػالقِ هٌذ بِ سضذ ٍ یادگیشی
 تَاًوٌذ دس بشًاهِ سیضی ٍ کاسگشٍّی
ّستیذ:

بِ ها بپیًَذیذ

هشاحل ّوکاسی با ها
ضوا هی تَاًیذ با اسسال سصٍهِ کاسی خَد بِ آدسس  HR1@neginkhodro.comدسخَاست خَد سا بشای ها
اسسال ًواییذّ .وکاساى ها دس ٍاحذ هٌابغ اًساًی ضوي سػایت هحشهاًگی ،سصٍهِ ّا سا بشسسی خَاٌّذ کشد ٍ چٌاًچِ
بِ تخػع ٍ تَاى ضوا دس هجوَػِ ًیاص بَد ،طی تواس تلفٌی ،حضَس دس جلسِ ی هػاحبِ ی ػوَهی ٍ تخػػی سا با
ضوا ّواٌّگ خَاٌّذ کشد .پس اص ای ي هشحلِ چٌاًچِ ضوا ٍ هذیشاى ًگیي خَدسٍ بِ توایل هتقابل بشای ّوکاسی
دست یابیذ ،اص ضوا دػَت خَاّذ ضذ کِ بِ خاًَادُ ًگیي خَدسٍ هلحق ضَیذ.
ضوي ابشاص تطکش اص تواهی کساًی کِ ًسبت بِ تکویل سصٍهِ اقذام هی ًوایٌذ ،یادآٍسی هی کٌین کِ ػذم تواس اص
طشف ساصهاى هی تَاًذ غشفاً بِ ػلت ًبَد جایگاُ ضغلی خاظ بشای ضوا دس آى صهاى باضذ ٍ با تَجِ بِ آسضیَ سصٍهِ
ّا بِ هذت  2سال ،هوکي است دس فشغت ّای بْتشی با ضوا تواس گشفتِ ضَد.

فشغت ّای ضغلی
ًگیي خَدسٍ دس ًظش داسد ًسبت بِ استخذام دس ضغل ّای صیش اقذام ًوایذ؛ دس غَست توایل ٍ با تَجِ بِ ضایستگی ّا ٍ ضشایط احشاص
ّش ضغلً ،سبت بِ تکویل فشم استخذام ٍ یا اسسال سصٍهِ بِ ایویل  ( HR1@neginkhodro.comبا رکش کذ استخذام دس هَضَع
ایویل) اقذام فشهاییذ.

سدیف

کذ
استخذام

ضشایط احشاص

هذیش هستقین

ٍاحذ

ػٌَاى ضغلی

اهَر

کاسضٌاس

هشتزیبى

اهَس هطتشیاى

هشتزیبى

کاسضٌاس

سزپزست

فشٍش

فزٍش

 حداکثز  33سبل

ًوایطگاُ

ًوبیشگبُ

 آشٌبیی بب فزٍش خَدرٍ

ضایستگی ّا

 حداقل لیسبًس هدیزیت ببسرگبًی /ببساریببی/
هٌْدسی صٌبیع

1

CR01

2

S01

سزپزست اهَر  حداقل  3سبل سببقِ کبری در حَسُ اهَر هشتزیبى
 حداکثز  35سبل

 تسلظ بِ ًزم افشارّبی آفیس

 خالق ٍ تحلیلگز
 دارای هْبرت ّبی سبسهبًی

 آشٌبیی بب ًزم افشارّبی هدیزیت ارتببط بب هشتزی
 حداقل فَق دیپلن

 حداقل یک سبل سببقِ کبری در حَسُ فزٍش

فزٍش

خَدرٍ

 خبًن

 آشٌبیی بب ًزم افشارّبی آفیس

 سبکي شزق یب شوبل شزق تْزاى

 رٍابظ عوَهی ببال ٍ آشٌبیی بب اصَل
ٍ فٌَى هذاکزُ ٍ هشتزی هداری

 هسئَلیت پذیز ،دارای ًظن ٍ اًضببط
کبری ٍ قدرت پیگیزی ببال

 دارای ظبّزی آراستِ

سدیف

کذ
استخذام

ٍاحذ

ػٌَاى ضغلی

هذیش هستقین

ضشایط احشاص
 حداقل لیسبًس هٌْدسی صٌبیع

کاسضٌاس
3

SP01

4

AS11

5

M02

قغعبت

سفاسضگزاسی
قطؼات

 حداقل  2سبل سببقِ کبری در حَسُ قغعبت خَدرٍ
سزپزست
قغعبت

 حداکثز  43سبل

 تسلظ بز ًزم افشارّبی اکسل ٍ اکسس
 آشٌبیی بب قغعبت خَدرٍ

 تسلظ بز هکبلوِ ٍ هکبتبِ بِ سببى اًگلیسی

ضایستگی ّا

 هسئَلیت پذیز ،دارای ًظن ٍ اًضببط
کبری ٍ قدرت پیگیزی ببال

 بزٍى گزا ٍ دارای رٍابظ عوَهی
قَی

 تحلیلگز

 حداقل فَق دیپلن
خدهبت

کاسضٌاس

پس اس

اداسی

فزٍش

خذهات پس
اص فشٍش

سزپزست
ببساریببی
خدهبت

 حداقل یک سبل سببقِ کبری در حَسُ خدهبت پس  رٍابظ عوَهی ببال ٍ آشٌبیی بب
اس فزٍش صٌعت خَدرٍ
 حداکثز  33سبل
 خبًن

هشتزی هداری
 هسئَلیت پذیز ،دارای ًظن ٍ اًضببط
کبری ٍ دقت ببال

 تسلظ بز ًزم افشارّبی آفیس
 حداقل لیسبًس گزافیکً /قبشی
سزپزست
ببساریببی

گشافیست

تبلیغبت ٍ
رٍابظ عوَهی

 حداقل  2سبل سببقِ کبر در حَسُ گزافیک
 حداکثز  35سبل

 تسلظ بِ ًزم افشارّبی:
Photoshop 
InDesign 
Illustrator 

 خالق

 آشٌب بب تکٌیک ّبی تبلیغبت

سدیف

کذ
استخذام

ٍاحذ

ػٌَاى ضغلی

هذیش هستقین

کاسضٌاس

سزپزست

تحقیقات باصاس

ببساریببی

کاسضٌاس

سزپزست

باصاسیابی

ببساریببی

دیجیتال

دیجیتبل

ضشایط احشاص

ضایستگی ّا

 حداقل لیسبًس اس داًشگب ّبی هعتبز دٍلتی در رشتِ
ّبی هدیزیت ببسرگبًی /ببساریببی ،هٌْدسی صٌبیع ٍ

6

M03

ببساریببی

7

M06

ببساریببی

MBA
 حداقل  2سبل سببقِ کبر در حَسُ تحقیقبت ببسار
 حداکثز  35سبل

 تسلظ بز ًزم افشارّبی آفیس
 تسلظ بز ًزم افشار SPSS
 آشٌبیی بب ببسار خَدرٍ

 خالق ٍ تحلیلگز

 بب اًگیشُ ٍ عالقِ هٌد بِ صٌعت
خَدرٍ

 تسلظ بز اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ ٍ
هشتزی هداری

 آشٌبیی بب هدیزیت بزًد
 حداقل لیسبًس اس داًشگب ّبی هعتبز دٍلتی در رشتِ
ّبی هدیزیت ببسرگبًی /ببساریببی ،هٌْدسی صٌبیع،
MBA ٍ IT
 حداقل  2سبل سببقِ کبر در حَسُ ببساریببی دیجیتبل
 حداکثز  35سبل

 تسلظ بز ًزم افشارّبی آفیس
 تسلظ بز شبکِ ّبی اجتوبعی

 تَاًبیی کبر بب ًزم افشارّبی آًبلیشی
 آشٌبیی بب ببسار خَدرٍ ٍ رقبب

 تسلظ بز تَلید هحتَا ٍ بِ رٍس رسبًی سبیت ٍ شبکِ
ّبی اجتوبعی
 تسلظ بز سببى اًگلیسی

 خالق ،ایدُ پزداس ٍ تحلیلگز
 عالقِ هٌد بِ تَلید هحتَا
 عالقِ هٌد بِ تکٌَلَصی

 بب اًگیشُ ٍ عالقِ هٌد بِ صٌعت
خَدرٍ
 تسلظ بز اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ ٍ
هشتزی هداری

 جشئی ًگز ٍ قبدر بِ کبر ّوشهبى
بز رٍی پزٍصُ ّبی هتعدد بِ
عَر سبسهبى یبفتِ ٍ بب الَیت
بٌدی

سدیف

کذ
استخذام

ٍاحذ

ػٌَاى ضغلی

ضشایط احشاص

هذیش هستقین

ضایستگی ّا

 حداقل فَق دیپلن در رشتِ هکبًیک
خدهبت
8

AS05

9

I01

پس اس

بشقکاس

فزٍش

سزپزست
تعویزگبُ

 حداقل  2سبل سببقِ کبری بِ عٌَاى بزقکبر خَدرٍ
 حداکثز  33سبل
 آقب

 هسئَلیت پذیز ،دارای ًظن ٍ اًضببط
کبری ٍ دقت ببال

 آشٌبیی بب خَدرٍّبی رًَ (هگبى ٍ لَگبى)
 حداقل دیپلن
 حداقل یک سبل سببقِ کبری در حَسُ اًببرداری
قغعبت خَدرٍ
 حداکثز  43سبل
قغعبت

اًباسداس

سزپزست اًببر

 آقب

 دارای گَاّیٌبهِ لیفتزاک
 آشٌبیی بب قغعبت خَدرٍّبی سَاری

 آشٌبیی بب کبهپیَتز ٍ ًزم افشارّبی اًببرداری
 آشٌبیی بب کدیٌگ اًببر

 سالهت جسوبًی بزای جببِ جبیی اجٌبس

 هسئَلیت پذیز ٍ دارای ًظن ٍ
اًضببط کبری

