
  دعوت به همکاري
 

از طریق آزمون  و از میان افراد واجد شرایط سنندجشهر به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح  پتروشیمی کردستان
  را " مرد " ، آتش نشان(راننده) و بهره بردارنیروي آتش نشاننفر  19د تعدامعاینات جسمانی  و  مصاحبه تخصصیورزشی ،هاي 

  .دعوت به همکاري می نمایدبراساس شرایط ذیل 
 : الف) شرایط عمومی

 .تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .1
 مدرك تحصیلی فوق دیپلم رشته هاي پتروشیمی و برقدارا بودن  .2
 .ذیصالح عدم اشتهار به فساد اخالقی و نداشتن پیشینه کیفري (سوء سابقه) برابر گواهی مراجع .3
 ) به بعد 1370(متولدین سالهاي  سن . سال 26دارا بودن حداکثر  .4

 .سال) به حداکثر سن اضافه خواهد گردید 3تبصره: در صورت داشتن سابقه کار به میزان مدت سابقه (حداکثر تا 

در کارت پایان خدمت نباید عبارت معاف از رزم قید  .معافیت پزشکی به استثناءکارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه عمومی دارا بودن  .5
 شده باشد)

مرکز معاینات نیروي ( .برخورداري از سالمت کامل روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر برابر گواهی پزشک معتمد سازمان .6
 )انتظامی

  : ب) شرایط اختصاصی
 .سانتیمتر قد 175دارا بودن حداقل  .1
 کردستان (ارائه اصل شناسنامه والدین و متقاضی)بومی استان  .2
، از اولویت برخوردار می در شرایط مساويو کشوري فرزندان شهداء، مفقودین، جانبازان از کار افتاده کلی، و دارندگان مدال طالي مسابقات جهانی  .3

 )باشند.( با ارائه اصل معرفی نامه معتبر

 : در آزمون هاي ورودي شرکت) ج
 

و تست سالمتی جسمانی می باشد. داوطلبینی مجاز به حضور در  مصاحبه تخصصیبه ترتیب ابتدا آزمون عملی ( ورزشی ) و سپس ها آزمون  .1
 .و دریافت کارت ) می باشند که در مرحله اول ( آزمون ورزشی ) امتیاز الزم را کسب نموده باشند مصاحبهمرحله دوم ( 

 .را به همراه داشته باشند " د "ون ورزشی میبایست اصل مدارك در بند داوطلبین به هنگام مراجعه جهت انجام آزم .2
 .پذیرفته شدگان آزمون هاي ورزشی و مصاحبه، می بایست گواهی عدم سوء پیشینه و تاییدیه سالمت جسمی از شرکت طب کار را ارائه نمایند .3
 .اعالم خواهد شد www.bakhtarpc.com سایتدر 13/12/96مورخ و تاریخ آزمون در  اسامی واجدین شرایط در آزمون ورودي .4

چنانچه در حین مراحل استخدام و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارك ارائه شده و یا اظهارات داوطلب خالف واقع میباشد، از ادامه 
 .مراحل استخدام جلوگیري بعمل خواهد آمد

 
 : ها) مدارك مورد نیاز در زمان حضور درآزمون د

 .عکسدار اصل شناسنامه .1
 اصل آخرین مدرك تحصیلی .2
 .اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی .3
 . اصل کارت ملی .4
 جدید 3×4یک قطعه عکس تمام رخ  .5

http://www.bakhtarpc.com


  
  

  ارسال نمایند.  info@bakhtarpc.comبھ آدرس  ٠٦/١٢/٩٦حداکثر تا تاریخ  وداوطلبان واجد شرایط می توانند برگ درخواست ذیل را تکمیل *

  ترتیب اثر داده نخواھد شد.  ارسال گرددبھ مدارکی بعد از این مھلت 

  برگ درخواست شغل از شرکت پتروشیمی کردستان
  

  تارخ تولد:       نام و نام خانوادگی:                        نام پدر:                 شماره شناسنامھ:                محل صدور:        
  

  وضعیت خدمت وظیفھ :                سنندجمدرک و رشتھ تحصیلی :                   محل جغرافیایی مورد تقاضا : کدملی:                      
  

  نشانی کامل : 
  شماره ھمراه:                        خیابان :               کوچھ :                       کد پستی :               شماره منزل :
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