
 

           

` 

 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

 
 

 

 200-VTR/IU/2019/13 : ނަންބަރ   

 ތުވަޒީފާގެ ފުރުޞަ   
 

 އައި.ޓީ އޮފިސަރ   މަޤާމް:

 ދާއިމީ                މަޤާމުގެ ބާވަތް:
 01 ޢަދަދު:
 7875/- މުސާރަ:

 2000/- ސަރވިސް އެލަވަންސް:
 45މުސާރައިގެ %  ސް:ޕްރެކްޓިސް އެލަވަން -ނޮން 

  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

i)  ިޓްރައިބިއުނަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެްޓވޯކް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ނެޓްވޯކަށާއި ކޮމްޕިއުޓަރުތަކަށް ިދމާވާ މައްސަލަތައް ބަލައ

 ޙައްލުކުރުން، 

ii) ްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ޓްޑޭޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް ޑިޮވލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި އަޕ 

iii)  ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޭބނުންކުރެޭވނޭ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ރިކުއަރމެންޓްސްއާ، ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންެގ

 މަޝްވަރާއާއިއެކު، ތައްޔާރުކުރުމާއި، މިފަދަ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭުނންކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން. 

iv) ީގެ ދާއިރާގައި ޓްރައިބިޔުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީުނދޭން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަްނ ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން.ޓެކްނޮލޮޖ  

v) ިބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ، މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިއާއި، އިނަލުން ހިންގާ އެކިެއކި ޙަރަކާތްތަކުގައިއާއުޓްރައިބ

ރޑިންގ ކަންތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން، މަލްޓިމީޑިޔާއާއި، ސައު  ންޑާއި، ރެކޯ

vi)   ެގެ ބޭނުން އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރެވޭނޭ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައިޓްރައިބިއުނަލްގ

 ދިުނން.ގޮތްތަކާއި މެދު ތަނުގެ މުވައްޒަުފންނަށް ޭބނުންވާ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާ، އެހީތެރިވެ

vii)  ްޓްރައިބިއުނަލްގެ އެކްސްޓްރާ ނެޓްވޯކް، އިންޓްރާރ ނެޓް އަދި ޕަބްލިކް ނެޓްވޯކް ފެސިލިޓީޒް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރާކަނ

 ޔަޤީންކުރުން.

viii)  ޭއާގުޭޅ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކޮށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހ

 ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ޒުތަންފީ



 

           

ix) ީސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޑާޓާބޭސް ޑިވެލޮޕްކޮށް ބެެލހެއްޓުން.-އ 

x) .ްޕީ.އޭ.ބީ.އެކްސް ބެލެހެއްޓުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުނ 

xi) ުމާއި އިންހައުސްކޮށް ނުކުރެވޭ މިފަދަ މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ ސޮްފޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކުރ

 .އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ކުރުވުން

 
ޙާޞިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  ގްރީއެއްދާއިރާއިން ޑި ގުޅޭ  މަސައްކަތާ . މަޤާމުގ1ެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

 ތަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުްނ، ނުވަ 1މަދުވެގެން 

ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާޞިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  ގުޅޭ މަސައްކަތާ  މަޤާމުގެ. 2
 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން 3މަދުވެގެން 

 މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން 
   ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ާވންވާނެއެވެ.

 

 މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްގައެވެ.   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

 

   

މި  ގެ ކުރިނ13:30ް ވަހުގެ ދު  ހޯމަ ވާ  2019 ޖުލައި  01 އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ށްމި މަޤާމަ  ސުންގަޑި:މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 .ވަނަ ފަންގިފިާލ( އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ 03)ގ.ފަތުރުވެހި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ޯފމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު

 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް  .1
 .ފޯމް ރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭކުރައްވާފައިވާ، މި ޓް ފުރިހަމަ .2
އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ )ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ  ،އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު،  .3

 ޑު ޖަހާފައިވާ(ނފަރާތަކުން ތައްގަ
 ިޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ރާއްޖޭގައ

އެވެ.( ނުވަތަ ކޯްސ ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ )މިސެޓްފިކެޓާ
  ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،ފުރިހަމަކުރި

 ޮށްގެން ހިންގާ މަތީތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަުކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކ
ފިކެޓުަތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް

ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިޭބ ސް ފުރިހަމަކުރިޓުތައް ނުވަތަ ކޯފިކެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓް
ފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ސެޓް

  ،ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ
 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން،  .4



 

           

 ަޖުރިބާހުރި ލިޔުން ހުންނަންވާނީ މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް އެނގޭގޮތަށެވެ.މަސައްކަތުގެ ތ 
  ިމިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއެއްގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ އެލިޔުމަކީ އެއްމަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައ

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެެއވެ.
 

ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްުކރެޭވ  މީހުންގެކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއުައށް ގުޅާނީ، ޝަރުތު ހަމަވާ މަޤާމުތަ މި
ވެބް  އި ނާންފަރާތްތަކަށެވެ. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައުންޓަރު

ބެން ހުްނނާނެއެވެ. މި އިުއލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުޫލމާތު އިން ލި  www.employmenttribunal.gov.mvސައިޓް:
 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3027801 ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަާރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަްލގެ ަނންބަރު 
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