دعوت به همكـاري
شركت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (سهامي خاص) باهدف جذب سرمایه انساني متخصص جهت بهره برداری نیروگاه سیکل تركیبي خرم آباد از بین داوطلبان
بومي استان لرستان طي آزمون كتبي  ،مصاحبه و كانون ارزیابي با شرایط زیر در قالب قرارداد مدت معین دعوت به همکاری مينماید.
الف) شرایط عمومي برای شركت در آزمون
 .1داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمی ايران
 .2انجام خدمت سرررربا ی داشرررتن معا يت ای
قانونی دائم و معا يت پزش ر ی که مانع ا انجام کار
در محيط صنعتی نباشد .
 .3عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
 .4نداشتن سابقه مح وميت جزايی موثر
 .5برخورداری ا تندر ستی و صحت و توانايی ال م
متناسب با وظايف محوله
 .6عدم اشتغال به تحصيل و نداشتن تعهد خدمتی
ب) شرایط اختصاصي
 .1داشتن حداکثر شرايط سنی به شرح ير:
 م تولررد ين  1366/01/01برره بعررد در م ق عکارشناسی ارشد
 م تولررد ين  1368/01/01برره بعررد در م ق عکارشناسی
 متولدين  1370/01/01به بعد در مق ع کاردانی .2داشتن مدرك تحصيلی متناسب با رشته شغلی
مورد نظر در جدول روبرو
 .3قط ا راد بومی ا ستان لر ستان مجا به شرکت
در آ مون می باشند.
داوطلب بومی به شخ صی گفته مي شود که حداقل
دارای ي ی ا ويژگی ای ير باشد:
 در شناسنامه محل تولد داوطلب استان لرستان باشد. داوطلب ر ند کارمند رسرررمی و پيمانی دولت و يانيرو ای مسلح اعم ا شاغل و با نشسته ايی باشد که
ا ستان محل خدمت علی يا با ن ش ستگی اش ا ستان
لرستان باشد.
 داوطلب حداقل  4س ر ر ر ر رال ا سنوات تحصيلیقبل ا دانشرررگاا را به صرررورت متوالی يا متناوب در
استان لرستان گذراندا باشد.
 داوطلب يا پدر و مادر وی حداقل  4سررال سررابقهپرداخت حق بيمه در استان لرستان داشته باشد.

 . 4چنانچه در ر يك ا مراحل اسرررتخدامی خال
واقع بودن اطالعات ارائه شرردا ا سرروی رد مسررجل
گردد ا ادامه رآيند م اری رد ممانعت به عمل
خوا د آمد.
ج) مدارك مورد نیاز
 .1رم ت ميل شدا ثبت نام (به طور دقيق و خوانا)
 .2دو ق عه ع س جديد پشت نويسی شدا (يك ق عه
به رم ثبت نام الصاق شود)
 .3تصوير صفحه اول شناسنامه وکارت ملی (پشت ورو)
 .4تصويربرگ پايان خدمت يامعا يت دائم(پشت ورو)
 .5تصوير آخرين مدرك تحصيلی يا گوا ی راغت ا
تحصيل که معدل کل حتما در آن قيد شدا باشد.
 . 6برای ارسال مدارك مورد نيا الزاما ا پاکت ای
پستی استاندارد  17x25استفادا شود.
د) سایر نکات
 .1مان و م حل برگزاری آ مون ا طريق آدرس
ال تروني ی  http://sbu.ac.ir/ATCب ره اطالع
داوطلبان خوا د رسيد.
 .2داوطلبان واجد شرررايط می بايسررت مدارك ال م
را حداکثر تا پا يان و قت اداری رو پنجشرررن به
 97/09/29با پسررت سررفارشرری به آدرس تهران ر
صررر ندوق پسرررتی  16765-1719و کدپسرررتی
 16589-53571پرديس نی و مهندسرری شررهيد
عباسر ر ور _ مرکز آمو شرررهای تخصرررصررری واحد
آ مون(آ مون جررذب نيروی نيروگرراا خرم آبرراد )
ارسال نمايند.
 . 3مدارك ارسرررالی برای ث بت نام به ين عنوان
م سترد نمی شود .به مدارك ناقص و يا مدارکی که
پس ا مه لت مقرر ارسرررال گردد ترت يب اثر دادا
نخوا د شد.
 . 4داوطل بان می توان ند ج هت آ گا ی ا مان و
م ان آ مون دروس امت حانی و کسرررب اطال عات
بيشتر به وب سايت مرکز آمو ش ای تخصصی به
آدرس http://sbu.ac.ir/ATCقسمت آ مونهای
استخدامی مراجعه نمايند.

ردیف

رشته شغلي

1

كارشناس برق

2

كارشناس ابزاردقیق

3

كارشناس مکانیک

4

تکنسین برق

5

تکنسین ابزاردقیق

6

تکنسین مکانیک

مقطع و رشته تحصیلي
كارشناسي و باالتر در رشته مهندسي برق (گرایش قدرت ،شبکه های انتقال و
توزیع و الکتروتکنیک)
كارشناسي و باالتر در رشته مهندسي برق (گرایش الکترونیک ،كنترل و
ابزاردقیق)
كارشناسي و باالتر در رشته مهندسي مکانیک (گرایش حرارت سیاالت،
جامدات ،تبدیل انرژی و بهینه سازی انرژی)
كارداني و باالتر در رشته برق (گرایش قدرت،الکتروتکنیک وبرق صنعتي)
كارداني و باالتر در رشته برق (گرایش الکترونیک  ،ابزاردقیق و كنترل
صنعتي)
كارداني و باالتر در رشته مکانیک (گرایش تأسیسات و خودرو)

جمع كل

تعداد

جنسیت

6

مرد

5

مرد

7

مرد

8

مرد

4

مرد

4

مرد
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