
  آگهی استخدام 

ل یود تا رزومه کاری خود را به آدرس ایماز عالقمندان دعوت می ش ،با شرایط ذیل می نماید  نیرو جذباقدام به  موجوداستخدامی های ردیف شرکت بیمه سامان جهت 

 .ارسال فرمایند های قید شده در جدول زیر 

 عنوان شغلی مورد نظر خود را در موضوع ایمیل حتماً قید بفرمائید .خواهشمند است 



 تحصیالت پست سازمانی
محل 

 خدمت
 ارسال رزومه به آدرس های زیر مهارتهای مورد نیاز سابقه کار

 کارشناس ارشد بودجه
لیسانس و فوق لیسانس حسابداری یا 

 مدیریت مالی
 تهران

 سال 5حداقل 

 )ترجیحاً در سازمان های خدماتی(

 

 مسلط به تدوین ، اجرا و کنترل بودجه

 research.cv[at]samaninsurance[dot]com آشنایی به زبان انگلیسی

 کارشناس ارشدتدوین استراتژی
 MBAلیسانس صنایع یا فوق لیسانس 

 ترجیحاً گرایش استراتژیک
 تهران

سال )ترجیحاً در سازمان  3حداقل 

 خدماتی (های 

 

 research.cv[at]samaninsurance[dot]com مسلط به برنامه ریزی استراتژی و تدوین سند استراتژیک

 تهران دکترا پزشک

سال )ترجیحاً در سازمان  5حداقل 

 های خدماتی(

 

 dr.cv[at]samaninsurance[dot]com دارای سابقه مدیریت

کارشناس پیاده سازی نرم افزار مبتنی 

 .Netبر 
 نرم افزار –لیسانس کامپیوتر 

 تهران

 سال 1حداقل 

 C#, ASP.Net, ,XML, T-SQL ,Software Developmentتسلط بر مباحث   

Process, Object-Oriented Design (OOD), Software Debugging 
)افراد دارای این تخصص در اولویت قرار   JavaScript, HTML آشنایی با تخصص های

 (.دارند

 زبان انگلیسی تسلط به

It.cv[at]samaninsurance[dot]com 

 نرم افزار –لیسانس کامپیوتر  کارشناس پیاده سازی بانک اطالعاتی

 تهران

 سال1حداقل 

  Development  SQL 2008مسلط به

SQL Server Reporting Service 
SQL Server Integration Service 

  انگلیسیتسلط به زبان 

It.cv[at]samaninsurance[dot]com 

 نرم افزار –لیسانس کامپیوتر  Oracleکارشناس مدیریت سرویسها 

 تهران

 سال 2حداقل 

 Oracleآشنایی با بانکهای اطالعاتی 

 JAVAو رفع اشکال برنامه های مبتنی بر  JAVAآشنایی با برنامه نویسی 

 Oracle ADFآشنایی با تکنولوژی 

 Oracle SOA , WebLogicشامل  Oracle Fusion Middlewareتسلط بر زیر ساختهای 

Server, Webcenter 
 SOAآشنایی با مباحث پیاده سازی نرم افزار بر اساس 

  انگلیسیتسلط به زبان 

It.cv[at]samaninsurance[dot]com 

 ITلیسانس کامپیوتر یا  کارشناس ارشد شبکه و دیتاسنتر

 تهران

 سال 3حداقل 

محصوالت مایکروسافت و نگهداری سرویسهای مایکروسافت )اولویت با آشنایی کامل با 

 دارندگان مدارک مایکروسافت(

 تسلط بر مفاهیم روتینگ و سوئیچینگ

 آشنایی با سوئیچ، روتر و فایروالهای سیسکو

 Vmware ESX تسلط بر محصوالت

 hp و محصوالت Storage Management تسلط بر مباحث

 

It.cv[at]samaninsurance[dot]com 

 ITلیسانس کامپیوتر سخت افزار یا  helpdeskکارشناس ارشد پشتیبانی و
 تهران

 سال 3حداقل 
 و باالتر ITIL Foundation دارای مدرک

 It.cv[at]samaninsurance[dot]com تسلط به زبان انگلیسی

 مرکز تماس اپراتور
لیسانس مدیریت، بازاریابی ، اقتصاد ، 

 رشته های مرتبطروانشناسی و یا 
 تهران

سال )ترجیحاً در سازمان  2حداقل 

 های خدماتی (

 

 officeمسلط به نرم افزار های 

 مسلط به اصول و فنون مذاکره ، 

 آشنایی به زبان انگلیسی
bd.cv[at]samaninsurance[dot]com 



 


