`
ވަޒފާއާބެހޭ ޓރައިބިއުނަލ
މާލެ ،ދިވެހިރާއޖެ

ނަނބަރ200-VTR/IU/2018/08:

ވަޒފާގެ ފުރުޞަތު
އެސިސޓެނޓ އެޑމިނިސޓރޭޓިވ އޮފިސަރ

މަޤާމ:
މަޤާމގެ ބާވަތ:

ދާއިމ

ޢަދަދު:

01

މުސާރަ:

5500/-

ޢިނާޔަތ:
ސަރވިސ އެލަވަނސ:

1500/-

ނޮނ-ޕރެކޓިސ އެލަވަނސ :އަސާސ މުސާރައިގެ 45%
މަޤާމުގެ މަޞއޫލިއޔަތު:

ރިސެޕޝަނގައި ކުރަނޖެހޭ އެނމެހާ މަސައކަތކުރުނ އަދި ޓރައިބިއުނަލގެ މަސައކަތތަކާއި ގުޅިގެނ
ދޭނޖެހޭ އިދާރ ސަޕޯޓ ދިނުނ.

ފެނވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު .1:ޖ.ސ.އ .އޯލެވެލގެ  5މާއދާއިނ ދަށވެގެނ "ސ" ފާސ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެސ.އެސ.ސ
ތ
ވ ަ
އިމތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއދާއިނ ދަށވެގެނ "ސ" ފާސ ލިބިފައިވުނ ،ނު ަ
ޖ.ސ.އ

އޯލެވެލގެ

2

މާއދާއިނ

ދަށވެގެނ

"ސ"

ފާސ

ލިބިފައިވުމާއެކު،

އެސ.އެސ.ސ

އިމތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއދާއިނ ދަށވެގެނ "ސ" ފާސ ލިބިފައިވުނ އަދި މަސައކަތުގެ ދާއިރާއިނ
މަދުވެގެނ  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުނ.
ނއެވެ.
ލތު ކުރަނ ދަނނަ ފަރާތތަކަށ ވާނވާ ެ
މި މަޤާމަށ ކުރިމަތިލައވާ ފަރާތތަކަކ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުނ ރަނގަޅަށ މުޢާމަ ާ
މަސައކަތކުރަނޖެހޭތަނ:

ރއިބިއުނަލގައެވެ.
މިމަޤާމަށ ހޮވޭ ފަރާތެއ މަސައކަތކުރަނޖެހޭނ ވަޒފާއާބެހޭ ޓ ަ

ދވެހިރާއޖެ ،ފޯނ ،3308773:ފެކސ ،3308774:އ-މެއިލ ،info@employmenttribunal.gov.mv:ވެބwww.employmenttribunal.gov.mv:
މގު ،މާލެި ،
ވނަ ފަނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

މަޤާމަށ އެދެނވގޮތާއި ސުނގަޑި:

މި މަޤާމަށ އެދިލައވާ ފަރާތތަކުނ  15ޖުލައި  2018ވާ އާދއތަ ދުވަހުގެ  13.30ގެ ކުރިނ

ދ ފޯމ ފުރިހަމަ ކުރެއވުމަށފަހު (ގ.ފަތުރުވެހި  03ވަނަ ފަނގިފިލާ) އަށ ހުށަހެޅުއވުނ އެދެމެވެ.
މި ޓރައިބިއުނަލގެ ވަޒފާއަށއެ ޭ
ހުށަހަޅަނޖެހޭ ލިޔުނތައ:
 .1ފުރިހަމަ ކުރައވާފައިވާ މި ޓރައިބިއުނަލގެ ވަޒފާއަށ އެދޭ ފޯމ
ފޓޯކޮޕ (އަޞލާ އެއގޮތކަމަށ ރަސމ
ވރު ،އައި.ޑ ކާޑުގެ ކޮޕ ،ތަޢުލމ ސެޓފިކެޓތަކުގެ ޮ
ވނަ ަ
 .2ވަޒފާއަށ އެދޭ ފަރާތުގެ ަ
ފަރާތަކުނ ތައގަ ނޑު ޖަހާފައިވާ)


ރާއޖޭގައި ރަޖިސޓރކޮށގެނ ހިނގާ މަތތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުނ ކުރިޔަށ ގެނދާ ރާއޖޭގެ ޕރޮގރާމތަކުގެ
ސެޓފިކެޓާއި ޓރާނސކރިޕޓގެ ކޮޕ (މި ފަދަ ސެޓފިކެޓތައ އެކރެޑިޓ ކުރަނ ނުޖެހޭނެ އެވެ ).ނުވަތަ ކޯސ
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓރާނސކރިޕޓގެ ކޮޕ،



ރާއޖޭގައި ރަޖިސޓރކޮށގެނ ހިނގާ މަތތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުނ ހިނގާ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ ޕރޮގރާމތަކުގެ
ތކާއި ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ މަތތަޢުލމު ދޭ މަރުކަޒަކުނ ހިނގާ ރާއޖެއިނ ބޭރުގެ
އެކރެޑިޓކޮށފައިވާ ސެޓފިކެޓު ަ
ބ
ޕރޮގރާމތަކުގެ އެކރެޑިޓކޮށފައިވާ ސެޓފިކެޓުތައ ނުވަތަ ކޯސ ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުނ ލި ޭ
ސެޓފިކެޓު ވަކި ފެނވަރެއގައި އެކރެޑިޓ ކުރެވޭނެކަމަށ މޯލޑިވސ ކޮލިފިކޭޝަނ އޮތޯރިޓނ ދޫކުރައވާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓރާނސކރިޕޓގެ ކޮޕ،

 .3މަސައކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުނ،


މަސައކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރި ލިޔުނ ހުނނަނވާނ މަސައކަތކުރި މުއދަތާއި މަސައކަތުގެ ތަފޞލ އެނގޭގޮތަށެވެ.



މިހާރު އަދާކުރަމުނދާ ވަޒފާއެއގެ ލިޔުނ ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކ އެއމަސ ނުވަތަ އެއަށވުރެ ފަހުގެ ތާރޚެއގައި
އވެ.
ދޫކޮށފައިވާ ލިޔުމަކަށ ވާނވާނެ ެ

ވ
ކރެ ޭ
މި މަޤާމުތަކަށ ކުރިމަތިލައވާ ފަރާތތަކުގެތެރެއިނ އިނޓަވިއުއަށ ގުޅާނ ،ޝަރުތު ހަމަވާ މހުނގެ ތެރެއިނ ޝޯޓލިސޓ ު
ފަރާތތަކަށެވެ.

މި

ޓރައިބިއުނަލގެ

ވަޒފާއަށ

ސައިޓwww.employmenttribunal.gov.mv:

އިނ

އެދޭ
ލބެނ
ި

ފޯމ

މި

ހުނނާނެއެވެ.

ޓރައިބިއުނަލގެ
މި

އލާނާ
އި ު

އ
ކައުނޓަރުނނާ ި
ގުޅިގެނ

އިތުރު

ވެބ
ލމާތު
މަޢު ޫ

ރ  3027801އަށ ގުޅުއވުނ އެދެމެވެ.
ސާފުކުރަނވަނ ބޭނުނފުޅުވާ ފަރާތތަކުނ މި ޓރައިބިއުނަލގެ ނަނބަ ު
 18ޝައވާލ 1439
 02ޖުލައި

2018

ދވެހިރާއޖެ ،ފޯނ ،3308773:ފެކސ ،3308774:އ-މެއިލ ،info@employmenttribunal.gov.mv:ވެބwww.employmenttribunal.gov.mv:
މގު ،މާލެި ،
ވނަ ފަނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

