`
ވަޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރ200-VTR/IU/2016/04:

ވަޒފާގެ ފުރުސަތު
މަޤާމުގެނަން:

އެސިސްޓެންޓް ލގަލް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ބާވަތް:

ދާއިމ

ޢަދަދު:

01
 8500/-ރުފިޔާ

މުސާރަ:
ޢިނާޔަތްތައް:

 2000/-ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

ނ-ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް :އަސާސ މުސާރައިގެ 45%
ނޮ ް
މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:
ހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނ
 ވަޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ުލަފާދިނުމާއި ،މައްސަލަތައް ހަލުވިކަމާއެކު ،ފުރިހަމައަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި
އެހތެރިވުން.
ދނުމުގައި
ކގައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނ ލަފާ ި
 ވަޒފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަ ުއެހތެރިވުން.
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު :ޤާނޫނ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން 3
އވުން.
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ި

ނ
ނޯޓް :މގެ އިތުރުން މި މަޤާމަށް މހަކު ނެގުމުގައި ލޭބަރ ލޯ އިން ތަމްރނާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަ ް
ދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ރއިބިއުނަލްގައެވެ.
މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ ވަޒފައާބެހޭ ޓް ަ

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 ެ

މަޤާމް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމުގެ ބާވަތް:

ދާއިމ

ޢަދަދު:

01

މުސާރަ:

6295/-

ޢިނާޔަތްތައް:
ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2000/-

ނ-ޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސް :މުސާރައިގެ 45%
ނޮ ް
މަޤާމުގެ ވާޖިބާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

ނ
ހ މަސައްކަތާއި މގެ އިތުރު ް
މިމަޤާމުގައި އިދާރ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ފައިސާއާބެ ޭ

ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

.1

ޖ.ސ.އ

އޭލެވެލް

އިމްތިޙާނުގެ

2

މާއްދާއިން

ދަށްވެގެން

ފާސް

"ސ"

ލިބިފައިވުމާއެކު،

ތ
އެސް.އެސް.ސ އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މިމާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ފާސްލިބިފައިވުން ،ނުވަ ަ
 .2ޖ.ސ.އ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި  5މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސ" ފާސް ލިބިފައިވުމާއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ވން.
ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ރއިބިއުނަލްގައެވެ.
މިމަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނ ވަޒފައާބެހޭ ޓް ަ
މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކ ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތު ކުރަން

ވންވާނެއެވެ.
ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ާ
ވމާ މި މަޤާމްތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން  20ޖޫން  2016ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13.30ގެ ކުރިން
ވަޒފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ،އައި.ޑ ކާޑުގެ ކޮޕ ،ތަޢުލމ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕ (އަޞްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމ ފަރާތަކުން
ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު) އަދި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒފާއަށްއެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު (ގ.ފަތުރުވެހި  03ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ހންނަންވާނ
ކޓްތައް ު
ށގެން މަތގެ ސެޓްފި ެ
ފ ި
އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  1އިން ެ

ފކޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ކޮލި ި

ތ ހަމަވާ
ވއުއަށް ގުޅާނ ،މަޤާމުގެ ޝަރު ު
އންޓަ ި
އވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ި
ފއެވެ .މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލަ ް
އޮތޯރިޓއިން އެކްރިޑެޓް ކުރެވި ަ
ނ
ޓރު ް
ނ ަ
ފމް މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކައު ް
ރއިބިއުނަލްގެ ވަޒފާއަށް އެދޭ ޯ
ޝޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ .މި ޓް ަ
ޯ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނނެއެވެ.
އަދި ވެބް ސައިޓް www.employmenttribunal.gov.mv:އިން ލިބެން ހުން ާ

ތ
މި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާ ު

ނންބަރު  3308773އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ލގެ ަ
ރތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަ ް
ސާފުކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަ ާ
 27ޝަޢުބާން 1437
 02ޖޫން 2016

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 ެ

