
 توجه: ادامه ی روند گزینش فقط در صورت پاسخ گویی به این نامه انجام خواهد شد.

 داوطلب گرامی استخدام در شرکت صنایع الکترونیکی مگا مداوم

از آنجا که انتخاب درست شغل هم برای کارجو و هم برای کارفرما بسیار حیاتی است لذا ما در سرآغاز بررسی درخواست استخدام 

 ایمیل را به دالیل زیر ارسال کردیم.شما، این 

 به شما اطالعاتی را در مورد این فرصت شغلی ارائه کنیم. –الف              

چنانچه پس از مطالعه ی شرایط این موقعیت شغلی همچنان خواستار ادامه ی روند گزینش هستید به سؤاالت  –ب             

 ید و جواب را به همراه ضمیمه ی مجدد رزومه ی خود برای ما ایمیل کنید.خالصه ای که در ذیل مطرح شده است پاسخ ده

 هدف ما این است که هم ما وهم شما، به تناسب بین ویژگیهای فردی و الزامات شغلی توجه الزم را داشته باشیم.

 آشنایی با شرکت و شرایط شغل مورد نیاز   

و پشتیبانی یوپی اس، استابیالیزر و باتری فعال است. برند محصوالت  شرکت صنایع الکترونیکی مگا مداوم در زمینه ی ارائه

Inform-LegrandMegamode  وMegamax  میباشد.جهت آشنایی با محصوالت این شرکت می توانید به سایت ما در

 مراجعه نمایید. www.MegaModavem.comآدرس 

 

 کار: نصاب و سرویس شرح شغل

 بایست توسط این فرد انجام شود: کارهای زیر می

 اندازی کلیه محصوالت شرکت در محل مشتری نصب و راه -1

 کشی در محل مشتری  سیم و نصب تابلو برق، داکت، لدر -2

 های خراب در محل مشتری )در تهران وکلیه شهرستانها( تعمیر و سرویس دستگاه -3

 کت )در صورت لزوم(رانندگی با اتومبیل شر -4

 توانایی مورد نظر جهت احراز شرح شغل ذکر شده به شرح ذیل است:

 آشنایی کامل با مفاهیم پایه برق .1

 کار با ابزارهای الکترونیکی و مکانیکی)مانند ولتمتر و آچار و سیم چین و ...(مسلط به  .2

 ها عملکرد دستگاهتوانایی فهم و تحلیل  .3

 توانایی تعمیر در سطح محدود .4

 مسلط به فن بیان و توانایی صحبت با مشتری .5

 توانایی یادگیری سریع .6

 منظم و سیستم پذیر، انعطاف پذیر و دارای روحیه ی شرکت در کارهای گروهی .7

 پیگیری و پشتکار بسیار باال  .8

 دارای گواهینامه رانندگی .9

  

http://www.megamodavem.com/


 ارزیابی توانایی متقاضیان از راه های زیر انجام می گیرد: 

 مدارک کتبی تکمیلی که از طرف شرکت درخواست می شود.رزومه ی ارسالی و  .1

 مصاحبه ی تلفنی .2

 مصاحبه ی حضوری در چند مرحله .3

 تست عملی .4

 اطالعات بیشتر در مورد شرایط کار:

 و پنجشنبه ها تعطیل است. 17:45لغایت  8:38ساعت کاری شرکت از ساعت 

 شرایط الزامی ولی مشمول اضافه کاری خواهد بود.در صورت باال بودن حجم کاری حضور در روزهای پنجشنبه حسب 

 28پ غربی،11خ دماوند، خ اتحاد، خ آدرس واحد پشتبیانی )محل کار( : 

 5، واحد2، ط1خ شهید قندی، نبش کوچه نهم، پ، کزی شرکت: خیابان سهروردی شمالیآدرس دفتر مر

 هستند.کلیه ی پرسنل از روز شروع به کار مشمول بیمه ی تامین اجتماعی 

 شرکت قرارداد بیمه ی تکمیلی با بیمه ی آسیا دارد.
  

های زیرپاسخ داده و نتیجه را به همراه ضمیمه ی مجدد رزومه ی خودبه آدرس  لطفا به پرسش

app2@megamodavem.com .ایمیل کنید 

 

 احترام با                                                                                                                                
                                                                                                                                                            

 شرکت صنایع الکترونیکی مگا مداوم    
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 الت زیر پاسخ دهید.به سوا لطفا

 آیا حاضر به رفتن ماموریت در اقصی نقاط ایران بطور متوالی هستید؟ -1

 ؟آیا دارای گواهینامه رانندگی هستید -2

 دارید؟های برق اضطراری آشنایی  پی اس و سیستم آیا با یو -3

فاز است آیا عالقمندی به کار الکترونیک قدرت در این  و سه 300Kvaبا توجه به اینکه دستگاههای این شرکت تا توان  -4

 ی مرتبط دارید؟ سطح دارید؟ آیا در این زمینه تجربه

 چیست و روش تست آن به چه صورت است؟ UPSنول مشترکی در سیم کشی خروجی  -5

طراحی  یک منبع ولتاژ با خروجی قرینه)سر مثبت، سر وسط، سر منفی( 12V/7AHعدد باتری  22با استفاده از  -6

 شود؟ چند ولت است و جریان کل چند آمپرساعت می GNDنسبت به  Bو  Aکرده ایم، ولتاژ نقاط 
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