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به منظور نوسازی و  و تحول مدیریتیدر راستای شرکت تعاونی فن آوری اطالعات و ارتباطات قائد بصیر  – ICT FOR ALLگروه ارتباطی 

متعهد و نخبه برای  ,ارتقای کیفیت رده های مدیریتی و مشاغل تخصصی در سال تولید ملی و جهت بهره گیری از توان نیروهای متخصص 

     همکاریاز سابقه کار مرتبط و مفید برخوردار باشند دعوت به ه کمعتبر از فارغ التحصیالن دانشگاه های  ,حمایت از کار و سرمایه ایرانی 

 می نماید .

فته نشد به منزله عدم ربا شما گ یدرخواست شما حداکثر تا یک ماه پس از ارسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه تا این زمان تماس

 به استفاده از تخصص شما می باشد . – ICT FOR ALL -نیاز گروه ارتباطی

 نمایند .ارسال  jobs@ictforall.irآدرس پست الکترونیک  یافت و پس از تکمیل بهفرم درخواست همکاری را در ندمی توانمتقاضیان 

 تکمیل هر دو بخش فارسی و انگلیسی فرم درخواست همکاری الزامی است . 

 9911-2296299-91تلفن پاسخگوئی : 

 تحصیالت سابقه کار تخصص و مهارتها عناوین شغلی ردیف

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  و...(IT  ,سخت افزار ,کامپیوتر)نرم افزار برنامه نویس وب 1

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیریت  مدیر امور اداری 7

 /کارشناسی ارشدکارشناسی سال 7حداقل  مدیریت مالی   -حسابداری مدیر امور مالی 9

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  حقوق  مدیر امور حقوقی 4

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیر بازرگانی  مدیر بازرگانی 1

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیریت  مدیر امور عمومی 6

 / دکتری کارشناسی ارشد سال 7حداقل  ( IT ,سخت افزار ,کامپیوتر ) نرم افزار مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات 2

2 
جهت نصب )تکنسین دکل کار

 تجهیزات رادیویی باالی دکل (

 –مخابراتی  هایتسلط به کار دکل 

 ترجیحا دارای خودرو شخصی 
 - سال 7حداقل 

 - سال 7حداقل  - تکنسین نصاب دکل های مخابراتی 0

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیریت بازرگانی  کارشناس بازاریابی و فروش 19

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  روابط عمومی  کارشناس ارتباط با مشتریان 11

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  گرافیک  گرافیست 17

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  MBA -صنایع  هماهنگ کننده پروژه 19

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  حسابداری  حسابدار 14

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیریت  مسئول دبیر خانه 11

 /کارشناسی ارشد یکارشناس سال 7حداقل  مدیریت  مسئول دفتر 16

 - سال 7حداقل  - راننده+همراه با خودرو 12

 تکنسین برق/ شبکه کامپیوتری  12
 های شبکه آشنا با سیستم دوربین های مداربسته /

 کامپیوتری سیستم اطفاء حریق / دزدگیر
 - سال 7حداقل 

 آگهی استخدام 
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