
 آگهی استخدام

 استخدام نماید.. .و.عات و طرح وبرنامه الجهت بخش های  اداری مالی، روابط عمومی، فناوری اطشرایط   ینواجدبین  موسسه جام دیجیتال در نظر دارد از

 توضیحات گرایش مدرک تحصیلی تعداد عنوان بخش ردیف

  تمام گرایش ها علوم انسانی/مدیریت  کارشناسیفوق دیپلم / نفر 1 ول دفترمسو حوزه مدیریت 1

 اداری مالی 2

 سال سابقه کار 3حداقل  اقتصاد / حسابداری /مدیریت / برنامه ریزی آموزشی / مدیریت صنعتی / مدیریت بازرگانی کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 1 مدیر اداری و مالی

  مدیریت / حسابداری کارشناسی نفر 1 تحصیلدار

 سال سابقه کار 5حداقل  حسابدار / امور مالی کارشناسی نفر 1 حسابدار

 سال سابقه کار 22حداقل  تمام گرایش ها دیپلم نفر2 نگهبان

 سال سابقه کار 3حداقل  تمام گرایش ها دیپلم نفر 2 خدمات

 سال سابقه کار 3حداقل  تمام گرایش ها دیپلم نفر 1 راننده

 سال سابقه کار 3حداقل  گرایش هاتمام  دیپلم نفر 1 آشپز

3 
 روابط عمومی و

 امور بین الملل

 روابط عمومی و مدیر

 امور بین الملل
 روابط عمومی / علوم ارتباطات تمام گرایشها / امور بین الملل / علوم ارتباطات کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 1

سال سابقه  5مسلط به زبان انگلیسی و حداقل 

 کار

 مسلط به زبان انگلیسی امور بین الملل/ زبان انگلیسی کارشناسی نفر 1 امور بین الملل کارشناس

  روابط عمومی / عکاسی / گرافیک/ تصویر برداری کارشناسی نفر 1 گرافیست

 سال سابقه خبری 5حداقل  مدیریت رسانه / علوم ارتباطات کارشناسی نفر 1 کارشناس خبری و اطالع رسانی

  مدیرت آموزشی  و رشته های مرتبط و کارهای پژوهشی / کارآفرین کارشناسی ارشد / دکتری نفر 1 کارشناس آموزش و پژوهش برنامه طرح و 4

 فناوری اطالعات 5
 سال سابقه کار 3حداقل  کامپیوتر / نرم افزار / سخت افزار/ رشته های مرتبط کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 1 کارشناس شبکه

  کامپیوتر / نرم افزار / سخت افزار /  رشته های مرتبط کارشناسی / کارشناسی ارشد نفر 1 کارشناس پشتیبانی و فنی سایت

 ساخت و تولید 6

  کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط کارشناسی ارشد / دکتری نفر1 کارشناس پروژه

  کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 1 کارشناس گرافیک

  کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 5 برنامه نویسی

  علوم رایانه / نرم افزار کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 2 کارشناس صدا

  مرتبطگرافیک و رشته های  کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 5 انیماتور

 بعدی 3 معماری / کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 3 مدلساز

 برنامه نویسی شبکه کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط کارشناسی/ کارشناسی ارشد نفر 1 کارشناس امور شبکه

  کامپیوتر / نرم افزار / رشته های مرتبط ارشدکارشناسی/ کارشناسی  نفر 2 کارشناس فضای مجازی

7 
مجتمع فرهنگی 

 دیجیتال آزادی

 مسلط به گیم نت و کافی نت کامپیوتر / نرم افزار /سخت افزار /  رشته های مرتبط کارشناسی نفر IT 3کارشناس  

  مدیریت /علوم انسانی تمام گرایش ها فوق دیپلم /کارشناسی نفر 1 امور دفتری

 MBA،  مدیریت بازرگانی یا رشته های مرتبط کارشناسی ارشد نفر 1 بازرگانی مدیر ITبازرگانی و  8
سال سابقه کار و مسلط به زبان  5حداقل 

 انگلیسی

 سال سابقه کار 5حداقل  حوزه رسانه های نوین مسلط بهبازاریابی /  کارشناسی / کارشناسی ارشد نفر 1 کارشناس رسانه های نوین  9

    نفر 1 کارشناس بازاریابی اینترنتی  12

  یا مدیریت رسانه ITیا  MBAترجیحاً کارشناسی ار شد   نفر 1 مدیر وب سایت  11

 

 :استخدام عمومی شرایط

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت -1

 خدم از دائم معافیت یا عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت داشتن -2

 
 

 :نیاز مورد مدارک

 تحصیلی مدرک آخرین تصویر  -3            تمام رخ  3×4عکس   -2                 شغل درخواست برگ تکمیل -1

 دائم معافیت یا و عمومی وظیفه نظام خدمت پایانکارت  تصویر -5          (آخر صفحه تصویر توضیحات، داشتن صورت در) شناسنامه اول صفحه تصویر -4

 : مدارک ارسال نحوه

 ارسال نمایید.  JamEstekhdam@Gmail.com  همراه با فرم پیوست  به پست الکترونیکمدارک را 

 :نام ثبت مهلت 

 12/6/1391پایان وقت اداری 

 در یوسف آباد می باشد.در محل میدان آزادی و مابقی  7توضیحات : محل کار بند 
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