پیَستي بِ ًگیي خَدرٍ

ًگیي خَدرٍ فضایی پَیا ٍ سرزًذُ برای ضکَفایی تَاًوٌذی ّا ٍ خالقیت سرهایِ ّای اًساًی خَد فراّن آٍردُ
است .داًص آهَختگاى ٍ هتخػػاى حَزُ ّای هختلف هی تَاًٌذ داًص خَد را در هحیطی دٍستاًِ ،قاًًَوٌذ ٍ فؼال
بِ کارگیرًذ ٍ هسیر حرفِ ای الْام بخطی برای خَد ترسین ًوایٌذ.
بٌابرایي اگر فردی
 سختکَش ٍ پرتالش
ً تیجِ گرا
 ػالقِ هٌذ بِ رضذ ٍ یادگیری
 تَاًوٌذ در برًاهِ ریسی ٍ کارگرٍّی
ّستیذ:

بِ ها بپیًَذیذ

هراحل ّوکاری با ها
ضوا هی تَاًیذ با ارسال رزٍهِ کاری خَد بِ آدرس  Jobs@neginkhodro.comدرخَاست خَد را برای ها ارسال
ًواییذّ .وکاراى ها در ٍاحذ هٌابغ اًساًی ضوي رػایت هحرهاًگی ،رزٍهِ ّا را بررسی خَاٌّذ کرد ٍ چٌاًچِ بِ
تخػع ٍ تَاى ضوا در هجوَػِ ًیاز بَد ،طی تواس تلفٌی ،حضَر در جلسِ ی هػاحبِ ی ػوَهی ٍ تخػػی را با ضوا
ّواٌّگ خَاٌّذ کرد .پس از ای ي هرحلِ چٌاًچِ ضوا ٍ هذیراى ًگیي خَدرٍ بِ توایل هتقابل برای ّوکاری دست
یابیذ ،از ضوا دػَت خَاّذ ضذ کِ بِ خاًَادُ ًگیي خَدرٍ هلحق ضَیذ.
ضوي ابراز تطکر از تواهی کساًی کِ ًسبت بِ تکویل رزٍهِ اقذام هی ًوایٌذ ،یادآٍری هی کٌین کِ ػذم تواس از
طرف سازهاى هی تَاًذ غرفاً بِ ػلت ًبَد جایگاُ ضغلی خاظ برای ضوا در آى زهاى باضذ ٍ با تَجِ بِ آرضیَ رزٍهِ
ّا بِ هذت  2سال ،هوکي است در فرغت ّای بْتری با ضوا تواس گرفتِ ضَد.

فرغت ّای ضغلی
ًگیي خَدرٍ در ًظر دارد ًسبت بِ استخذام برای ضغل زیر اقذام ًوایذ؛ در غَرت توایل ٍ با تَجِ بِ ضرایط احراز ضغلً ،سبت بِ
تکویل فرم استخذام ٍ یا ارسال رزٍهِ بِ ایویل  ( Jobs@neginkhodro.comبا رکر کذ استخذام در هَضَع ایویل) اقذام فرهاییذ.

کذ استخذام

ضرایط احراز

ػٌَاى ضغلی

 حداقل  2سبل سببقه کبری مزتبظ (فزوش /ببساریببی)
 حداقل کبرشنبسی مدیزیت ببسرگبنی /مهندسی صنبیع /رشته هبی مزتبظ
 آشنبیی بب صنعت خودرو
S02

سزپزست فزوش
نمبیشگبه

 دارای مهبرتهبی ارتببعی و کبر تیمی
 آشنبیی بب اصول و تکنیک هبی فزوش
 مسئولیت پذیز ،دارای نظم و انضببط کبری و قدرت پیگیزی ببال
 آشنبیی بب کبمپیوتز و نزم افشارهبی آفیس
 دارای ظبهزی آراسته
 حداکثز  53سبل سن

