إعالن صادر عن دائرة مراقبة الشركات

مة د ةنان اشمدمة اشمدي ة عةن ا تتاة شتع ة ن عةدد مةن اشمةنفي ن (اردية اشتيقة ب بمنتةق ع ةند فاب وئة ندرتة نب شرةرن

تعلن دائرة مراقبة اشرةرت ب ب شتيقة
اشمب ي إزاء تل نف ي نتم ل :
المسمى الوظيفي
مدقق

ق يني مق عد

مدق مق عد

المؤهل العلمي المطلوب

الجنس

مكان العمل

سنوات الخبرة المطلوبة

 شهاادة بكهالوريوس ههي النهانون وب نههدير ال

دمج

مركز الدائرة

 خبهههرة عمليهههة ال نهههل عهههن ربههه

 ن ال يزيد عمر الم ندم عن ( )53سنة.

سنوات ي عمال الشركات

 المام باللغة االنجليزية قراءة وك ابة وم ادثة.

الم اماة

 ماارات ال عامل م الجماور.

 خبههههرة عمليههههة ال نههههل عههههن ربهههه

 ن ال يزيد عمر الم ندم عن ( )53سنة.

 خبرة ي اعداد ميزانيات

 نان اس خدام ال اسوب.

ينل عن جيد

 شهههههاادة البكهههههالوريوس هههههي الم اسهههههبة و
االق لهههاد و العلههههوم الماليههههة و الملههههر ية و

الشروط المطلوبة

 ن يكههههون الههههل علههههى جههههازة  نان اس خدام ال اسوب.
دمج

ب ندير ال ينل عن جيد

مركز الدائرة

سنوات ي عمال الشركات

 المام باللغة االنجليزية قراءة وك ابة وم ادثة.
 ماارات ال عامل م الجماور.

ندم الطلبات مباشرة لى مديرية الشؤون اإلدارية لدائرة مراقبة الشركات ي مبنى وزارة اللناعة و ال جارة الرئيسي الكائن ي منطنة العبدلي خهلل الف هرة مهن بدايهة دوام األ هد  6302/03/53ولغايهة

نااية دوام يوم االربعاء  6302/00/6على ان يكون مر ق بالطلب الوثائق ال الية:

 .0لورة عن المؤهل العلمي المطلوب (الملدقة الجامعية) و شاادة معادلة للجامعات ال ي طلب ذلك (ملدق سب االلول).
 .6لورة عن كشف علمات الجامعة (ملدق سب االلول).

 .5لورة عن كشف علمات شاادة الثانوية العامة (ملدق سب االلول).
 .4لورة عن الاوية الشخلية (ملدق سب االلول).

 .3لورة عن الخبرات العملية (ملدق سب االلول) من مك ب مديرية العمل.
 .2لورة عن عضوية ننابة الم امين ل خلص النانوني المساعد.

 .7ك اب من ننابة الم امين بف رة المزاولة ل خلص النانوني المساعد.
 .8لورة عن الدورات ال دريبية ال ي شارك ياا.
 .9لورة شخلية وا دة.


يش رط اال يكون الم ندم الشغال الوظائف اعله من الم ناعدين المدنيين او العسكريين او م ناعدي الضمان االج ماعي او النائمين على رس عملام بوظائف ي النطاع العام المدني



لن ي م النظر بأي طلب ي م نديمه بعد رة نديم الطلبات او اي طلب غير مس كمل الوثائق المطلوبة.

والعسكري با ي ذلك الجامعات الرسمية والبلديات.

