�إعـــــــــالن
ي�سر هيئة تنظيم االت�صاالت و بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة �أن تعلن عن
توفر وظائف �شاغرة ح�سب ما هو مبني �أدناه ،فعلى من يجد يف نف�سه الكفاءة والرغبة ل�شغل �إحدى
هذه الوظائف وم�ستوفيا لل�شروط املحددة قرين كل وظيفة وال�شروط العامة للإعالن �أن يتقدم
بطلبه عن طريق الر�سالة الن�صية بالطريقة املو�ضحة �أدناه وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق
2017/10/17م وحتى نهاية الدوام الر�سمي من يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/2م  ،ولن يعتد
ب�أي طلب قدم قبل �أو بعد فرتة الإعالن .
على �أن يكون املتقدم م�ستوفي ًا ال�شروط الآتية:
�1.1أن يكون املتقدم عماين اجلن�سية.
�2.2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�3.3أال يكون قد �صدر �ضده حكم نهائي بال�سجن يف جناية �أو عقوبة يف جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ومل يرد له اعتباره من هذا احلكم وفقا للقواعد وال�شروط الواردة يف قانون الإجراءات
اجلزائية.
�4.4أن يكون الئقا طبيا للخدمة ويجتاز الفحو�صات الطبية.
�5.5أن يكون م�ستوفي ًا ل�شروط الوظيفة املتقدم لها.
6.6على املتقدم �إح�ضار �أ�صل امل�ستندات املطلوبة لإثبات توافر �شروط �شغل الوظيفة عند �إجراء
املقابلة ال�شخ�صية.
7.7ال ميكن التقدم ل�شغل �أكرث من وظيفة واحدة يف هذا الإعالن.
�8.8سيتم �إجراء اختبارات حتريرية ومقابالت �شخ�صية للم�ستوفني لل�شروط املذكورة .
�9.9سيتم �إعالم املقبولني مبواعيد �إجراء االختبارات �أو املقابالت عن طريق الر�سالة الن�صية
الق�صرية.
 1010لن يعتد ب�أي طلب قدم قبل �أو بعد املدة املحددة يف فرتة الإعالن .
 1111يعد الرت�شيح والتعيني ملغي ًا �إذا ِثبت خمالفة �أي من ال�شروط الواردة يف هذا الإعالن مهما
كانت نتيجة االختبار �أو املقابلة .
طريقة تقدمي الطلب
تر�سل الر�سالة الن�صية بال�شكل التايل :رقم الفر�صة#رقم �سجل القوى العاملة� AJإلى الرقم ()80057
م رقم
الفر�صة

الوظيفة

الدائرة

العدد

امل�ؤهل الدرا�سي
التخ�ص�ص الرئي�سي

1595 1

مدير

الإعالم و �إدارة
الفعاليات

1

•بكالوريو�س الإعالم
•بكالوريو�س الإعالم الرقمي
•بكالوريو�س �صحافة و �إعالم

دائرة جودة
اخلدمة
م�ساعد
1596 2
اخت�صا�صي وحدة التنظيم
والإلتزام

1

•بكالوريو�س هند�سة الإت�صاالت
•بكالوريو�س الهند�سة الكهربائية
•بكالوريو�س هند�سة االت�����ص��االت
ومعاجلة اال�شارة
•هند�سة الإلكرتونيات

دائرة املناف�سة
 1597م�ساعد
3
�إخت�صا�صي وبحوث ال�سوق

1

•بكالوريو�س الإقت�صاد
•بكالوريو�س مالية

مراقبة الرتددات
والتفتي�ش
م�ساعد
وحدة �إدارة
1598 4
�إخت�صا�صي
الطيف الرتددي

2

التعرفة وجودة
اخلدمة
م�ساعد
1599 5
�إخت�صا�صي وحدة اخلدمات
الربيدية

1

املالية
واحل�سابات
م�ساعد
وحدة ال�ش�ؤون
1600 6
�إخت�صا�صي
املالية واملوارد
الب�شرية والإدارة

1

بيانات الوظيفة
•خربة عملية يف جمال الإع�لام ال
تقل عن � 10سنوات

•خريج بكالوريو�س
•الدرجة املالية  :العا�شرة
•ط��ب��ي��ع��ة م��ه��ام ال��وظ��ي��ف��ة تتطلب
ع��م��ل زي����ارات م��ي��دان��ي��ة يف كافة
حمافظات ال�سلطنة .
•خريج بكالوريو�س
•الدرجة املالية  :العا�شرة

•بكالوريو�س هند�سة الإت�صاالت
•بكالوريو�س الهند�سة الكهربائية
•بكالوريو�س هند�سة االت�����ص��االت
ومعاجلة اال�شارة
•هند�سة الإلكرتونيات

•خريج بكالوريو�س
•الدرجة املالية  :العا�شرة
•ط��ب��ي��ع��ة م��ه��ام ال��وظ��ي��ف��ة تتطلب
ع��م��ل زي����ارات م��ي��دان��ي��ة يف كافة
حمافظات ال�سلطنة

•بكالوريو�س االقت�صاد

•خريج بكالوريو�س
•الدرجة املالية  :العا�شرة

•خريج بكالوريو�س
•الدرجة املالية  :العا�شرة

•بكالوريو�س املحا�سبة
•بكالوريو�س مالية

اخلدمة

الرقم

م

و�صف اخلدمة

1

طلب التقدمي على الوظيفة

 80057رقم الفر�صة  #رقم ال�سجل AJ

2

لإلغاء الطلب

 80057رقم الفر�صة  #رقم ال�سجل XJ

لال�ستف�سار عن الوظيفة املتقدم لها
3
الباحث عن عمل

80057

رقم ال�سجل QJ

لال�ستف�سار عن البيانات اخلا�صة
4
بامل�ؤهل العلمي و التخ�ص�ص

80057

رقم ال�سجل E

مثال تو�ضحي :
�أو ًال � :إن�شاء ر�سالة ن�صية ح�سب الطريقة االتية:
 #رقم الفر�صة رقم �سجل القوى العاملة (م�سافة) AJ

XXXXXX # 232

AJ
من الي�سار �إلى اليمني

ثاني ًا � :إر�سال الن�ص �إلى الرقم (.)80057
ً
تنويه �:ستتلقي ر�سالة ت�ؤكد ا�ستالم الطلب مبدئيا و �سيتم الت�أكد الحقا عن
مدى ا�ستيفاء الطلب لل�شرط املعلن قبل دخول االمتحان �أو �إجراء
املقابالت ال�شخ�صية .

مالحظات هامة :

•التقدمي لهذه الوظائف يتم عن طريق �إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية و فق ما هو مبني يف
االعالن �أعاله .
•�آخر موعد لتقدمي الطلبات يوم الثالثاء تاريخ  / 2نوفمرب 2017 /م .
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