`
ވަޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރ200-VTR/IU/2018/06:

މަޤާމް:

ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ބާވަތް:

ދާއިމ

ޢަދަދު:

01

މުސާރަ:

6295/-

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000/-

ނޮން-ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 45%
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

މކަމާއެކު
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި ،މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާ،ފުރިހަ ަ
ށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިދާރ ކަންތައްތައް ކުރުން .އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ބަލާ ނިންމުމަ ް
މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އިދާރ ސަޕޯޓް ދިނުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

.1

ޖ.ސ.އ

އޭލެވެލް

އިމްތިޙާނުގެ

2

ދަށްވެގެން

މާއްދާއިން

"ސ"

ފާސް

ލިބިފައިވުމާއެކު،

ތ
އެސް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ފާސްލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ
ވމާއެކު،
ވގެން "ސ" ފާސް ލިބިފައި ު
ތޙާނުގައި  5މާއްދާއިން ދަށް ެ
 .2ޖ.ސ.އ އޯލެވެލް އިމް ި
އެސް.އެސް.ސ

އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން

ށވެގެން
ދަ ް

ވން،
"ސ" ފާސްލިބިފައި ު

ދ
އަ ި

ތ
ވ ަ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން .ނު ަ
 .3އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓްއިން ޝަރޢާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނޯޓް:

މަތގައި

ދެންނެވިފައިވާ

ޝަރުޠުތަކުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ރ
ސެޓުފިކެޓުތަކަށްވު ެ

މަތ

އ
ސެޓުފިކެޓެ ް

ހޅާފައިވ
ހުށަ ަ

ނމަ ،ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ނކޮށްފައިވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަނާޅާ ަ
ނަމަވެސް،ޝަރުތުތަކުގައި ބަޔާ ް

އނަލްގައެވެ.
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން :މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ ވަޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބި ު
ފކްސް ،3308774:އ-މެއިލް ،info@employmenttribunal.gov.mv:ވެބްwww.employmenttribunal.gov.mv:
ފންެ ،3308773:
ރއްޖެޯ ،
ދވެހި ާ
މގު ،މާލެި ،
ނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ފ ް
ވނަ ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

ނއެވެ.
ކށް ވާންވާ ެ
ލތު ކުރަން ދަންނަ ފަރާތްތަ ަ
މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަ ާ
މަޤާމަށް އެދެންވގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން  03ޖޫން  2018ވާ އާދއްތަ ދުވަހުގެ  13.30ގެ ކުރިން

ދ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު (ގ.ފަތުރުވެހި  03ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒފާއަށްއެ ޭ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
މ
 .1ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒފާއަށް އެދޭ ފޯ ް
އޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމ
ފޓޯކޮޕ ( ަ
ވރު ،އައި.ޑ ކާޑުގެ ކޮޕ ،ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޮ
ވނަ ަ
 .2ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ަ
ފަރާތަކުން ތައްގަ ނޑު ޖަހާފައިވާ)


ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްގެން ހިންގާ މަތތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ސ
ސެޓްފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ (މި ފަދަ ސެޓްފިކެޓްތައް އެކްރެޑިޓް ކުރަން ނުޖެހޭނެ އެވެ ).ނުވަތަ ކޯ ް
ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ،



ކން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރކޮށްގެން ހިންގާ މަތތަޢުލމުދޭ މަރުކަޒަ ު
ތކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތތަޢުލމު ދޭ މަރުކަޒަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓު ަ
ބ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓުތައް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލި ޭ
ސެޓްފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓން ދޫކުރައްވާފައިވާ
ލިޔުމުގެ ކޮޕ އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕ،

 .3މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާހުރިކަމުގެ ލިޔުން( ،މަސައްކަތްކުރި މުއްދަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަފްޞލް އެނގޭގޮތަށް)
ނ
އށް ގުޅާނ ،ޝަރުތު ހަމަވާ މހުންގެ ތެރެއި ް
މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އިންޓަވިއު ަ
ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ

ށވެ.
ފަރާތްތަކަ ެ

މި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ސައިޓްwww.employmenttribunal.gov.mv:

އިން

ވަޒފާއަށް
ލބެން
ި

ފޯމް

މި

އެދޭ

ނނާނެއެވެ.
ހު ް

މި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އލާނާ
އި ު

އ
ކައުންޓަރުންނާ ި

ގުޅިގެން

އިތުރު

ލމާތު
މަޢު ޫ

ރ  3027801އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ނންބަ ު
ލގެ ަ
ރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަ ް
ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަ ާ
 06ރަމަޞާން 1439
 21މޭ

ބ
ވެ ް

2018

ފކްސް ،3308774:އ-މެއިލް ،info@employmenttribunal.gov.mv:ވެބްwww.employmenttribunal.gov.mv:
ފންެ ،3308773:
ރއްޖެޯ ،
ދވެހި ާ
މގު ،މާލެި ،
ނގިފިލާ ،ބުރުޒު ަ
ފ ް
ވނަ ަ
ވހިަ 3 ،
ގ.ފަތުރު ެ

