دعوت به همکاری
شرکت نفت بهران به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در دفتر مرکزی و پاالیشگاه از افراد متخصص،
متعهد و با انگیزه از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه عمومی ،تخصصی و سنجش سالمت به صورت قرارداد کار مدت
معین و پیمانکاری با شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید.
شرایط عمومی
o
o
o
o

متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور
متعهد و معتقد به نظام جمهوری اسالمی
دارا بودن ملیت ایرانی
دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن (نوع معافیت از خدمت مغایر با توانایی های شغلی مورد
نیاز نباشد)

o
o
o
o

عدم همکاری و عضویت در گروه های غیر قانونی
عدم تعهد خدمت در دستگاه ها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی
فقدان سوء پیشینه کیفری
برخورداری از سالمت جسمی و روحی و عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

شرایط اختصاصی

مرد

72

ردیف

جنسیت

مرد

72

1

کارگر تولید

7

کاردان تولید

 فوق دیپلم شیمی

تکنسین

 فوق دیپلم برق
(گرایش کنترل  ،ابزار دقیق)

محل خدمت

 فوق دیپلم مکانیک
(گرایشات تاسیسات/
ساخت و تولید)

مرد

72

عنوان شغلی
مورد نیاز

مدرک و رشته تحصیلی

واحد سازمانی

حداکثر سن

مهارت ها و سابقه کاری مورد نیاز

---

تولید
آشنایی اولیه با امور فنی تولید

پاالیشگاه

اندازه گیری

نگهداری و تعمیرات

3

ابزار دقیق

-1آشنایی با سیستم های ابزار دقیق و

-7آشنایی با زبان انگلیسی
-3دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار در
زمینه مرتبط الزامی می باشد

ردیف

جنسیت

2

جوشکار

محل خدمت

4

لوله کش

 دیپلم
(کلیه رشته ها)

واحد سازمانی

عنوان شغلی
مورد نیاز

مدرک و رشته تحصیلی

حداکثر سن

مهارت ها و سابقه کاری مورد نیاز

-1آشنایی با لوله کشی صنعتی piping ،و
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مبدل های حرارتی
-7توانایی انجام امور لوله کشی و آهنگری

مرد
 فوق دیپلم
(رشته مکانیک گرایش تاسیسات)

فوق دیپلم=72

 دیپلم
(کلیه رشته ها)

دیپلم=72

-3توانایی نقشه خوانی
-4دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار در
زمینه مرتبط الزامی است.

نگهداری و تعمیرات

 فوق دیپلم
(رشته مکانیک گرایش
جوشکاری)

مرد
فوق دیپلم=72

-1دارا بودن گواهینامه 6G
-7توانایی جوشکاری لوله های صنعتی،
جوشکاری با آرگون، MIG،TIG ،جوش
قوس الکتریکی و جوش کربن استیل
-3دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار در
زمینه مرتبط الزامی است.
-1آشنایی با پمپ ها و کمپرسور ها
-7آشنایی با زبان انگلیسی

2

کارگر
سوئیتینگ

 دیپلم کلیه رشته ها

مرد

72

8

راننده
لیفتراک

 دیپلم کلیه رشته ها

مرد

33

9

کارگر انبار

 دیپلم کلیه رشته ها

مرد

72

-3آشنایی با کامپیوتر

پاالیشگاه

6

مکانیک
عمومی

 فوق دیپلم مکانیک
( گرایشات ساخت و تولید /
تاسیسات)

مرد

72

 -4دارا بودن حداقل  7سال سابقه کار در
زمینه مرتبط الزامی است.

سوئیتینگ

---

-1دارا بودن گواهینامه لیفتراک و ماشین
های سنگین الزامی می باشد.
-7دارا بودن  3سال سابقه کار در زمینه

انبار

مرتبط الزامی می باشد.
برخورداری از سالمت کامل و آمادگی
جسمانی به منظور انجام امور تخلیه،
بارگیری و حمل و جابجایی مواد

دیپلم=72
13

آشپز

 دیپلم و فوق دیپلم
کلیه رشته ها

مرد

11

کارگر خدمات

 دیپلم و فوق دیپلم
کلیه رشته ها

مرد

دارا بودن  3سال سابقه کار در زمینه
مرتبط الزامی است.

فوق دیپلم=72

دفتر مرکزی

فوق دیپلم=72

منابع انسانی

دیپلم=72

---

مواد آزمون:
مواد آزمون در تمامی رشته های شغلی به شرح ذیل می باشد:
( GMAT -1هوش ،استدالل منطقی و حل مساله)
 -2زبان انگلیسی عمومی
( ICDL -3فناوری اطالعات و مهارت های هفتگانه)
 -4اطالعات عمومی

تذکر:

نوع همکاری ،قرارداد کار مدت معین یا پیمانکاری و از نظر بیمه و بازنشستگی تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی است.

 داوطلبین تا ساعت  24روز  98/33/18فرصت خواهند داشت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 داوطلبی ن واجد شرایط به منظور ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست از طریق درگاه تعریف شده در سامانه ثبت نام ،نسبت به
پرداخت هزینه شرکت در آزمون به مبلغ  444،444ریال اقدام نمایند .شایان ذکر است هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد
نخواهد شد.
 تمامی مراحل استخدامی (اعم از برگزاری آزمون و مصاحبه) و نتایج آن ،صرفاً از طریق سیستم ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی به
داوطلبان واجد شرایط اعالم خواهد شد .لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری خودداری فرمائید.
 متقاضیان استخدامی باید صرفاً ساکن "استان تهران" باشند.
 در صورتی که این شرکت در هر ی ک از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطالعات ثبت شده در سایت توسط داوطلب یا عدم تطبیق
هر یک از شرایط اعالمی خود در آگهی ،با شرایط واقعی داوطلب گردد ،از ادامه فرآیند جذب ممانعت نموده و موضوع همکاری کن
لم یکن تلقی میگردد.

شرکت نفت بهران

