
    
                           

  

اين شركت گشته ايد بعضـي مـوارد جهـت     تيبانيـپشه به اينكه شما داوطلب عضويت در واحد ـدوست عزيز با توج

  .ه مي باشدـول شرايط مندرج در اين برگـالم مي گردد و بديهي است تكميل فرم تقاضا به معناي قبـا اعـاطالع شم
  

 12:30 الي 08:30 و پنجشنبه ها 17:00الي  08:30 شنبه تا چهارشنبه ساعت كاري رسمي اين شركت:  ساعت كاري   -1

هايشان حالت اورژانسي مي باشد اما با توجه به اينكه اين شركت با مراكز درماني در ارتباط مي باشد كه انجام كار

بعنوان مثال اگـر منـزل   بعد يا قبل از ساعات اتمام يا شروع كار نيز نياز به حضور مي باشد  دارد بسياري از مواقع

هنگام اتمام كار يك مركز در غرب تهران دچار مشكل گـردد   17:00تمال دارد ساعت شما در شرق تهران باشد اح

كه با احتساب زمان رفت و برگشت و زمان حضور در محل مشتري و اينكه به تعويق انداختن آن تا روز بعد عموماً 

مي توانيد محاسـبه نمائيـد كـه تـا چـه       )ساعته مي باشند 24مراكز پزشكي عموما شبانه روزي و (مقدور نيست

پس از اتمام دوره آزمايشي ساعات خارج از سـاعات اداري بعنـوان    البته. ساعاتي ممكن است مشغول كار باشيد

  .اضافه كار منظور مي گردد
  

پشتيباني عالوه بر پاسخگويي تلفني وظيفه مراجعه حضوري جهت نصب، آمـوزش و رفـع   واحد  : محل انجام كار  -2

و همچنـين بـه علـت گسـتره      ها يا سخت افزارهاي مشتريان را نيز بر عهده دارد به همين علتنرم افزاراشكال 

مأموريت هم داخل و هم خارج از تهران مي گوشه كشور مكرراً نياز به اعزام  جغرافيايي مشتريان شركت در چهار

در محل شهرستان مربوطه مي باشـد كـه البتـه    ) يك يا چند روزه ( باشد كه بعضاً در شهرستان ها نياز به اقامت 

  .شدتهيه محل اقامت به عهده شركت مي با
  

  :مراحل جذب نيروي جديد در شركت به شرح ذيل مي باشد: شرايط جذب    -3

و تائيد مراجع ذيربط در صورت تمايل طرفين  عملي مربوطه حضوري و آزمون ابتدا پس از گذراندن مصاحبه    -1

شرايط الزم جهت حضـور  ... با يكديگر كار خواهند نمود تا از لحاظ اخالقيات و يك هفته به صورت آزمايشي 

را دارا باشد بديهي است در پايان هفته هر يك از طرفين مـي تواننـد    )پشتيباني (خدمات كاربران  در واحد

  .اعالم انصراف نمايند و هيچ هزينه اي نيز به هيچ يك از طرفين پرداخت نخواهد شد

ساعت نسـبت بـه تحويـل     48پس از طي يك هفته در صورت تمايل طرفين متقاضي مي بايست ظرف مدت  -2

  :مدارك الزم عبارتند از. مدارك الزم به واحد مالي اداري اقدام نمايد
 4*3قطعه عكس  4 •

 كپي شناسنامه صفحه اول و دوم •

 در صورت تأهل كپي شناسنامه همسر و فرزندان •

 كپي كارت ملي •

 كپي آخرين مدرك تحصيلي •

 در فرم استخدامكپي مدارك دوره هاي آموزشي و تخصصي از مراكز قيد شده  •



    
                           

  
 

 كپي از كارت پايان خدمت براي آقايان •

 مدارك و رضايت نامه حسن انجام كار مربوط به سوابق شغلي قيد شده در فرم استخدام •

 ريال جهت حسن انجام كار 5.000.000يك سفته به مبلغ  •

... از قبيل سند مالكيت ، اجاره نامه، فيش تلفن ،و(كپي مدرك اثبات كننده صحت آدرس محل سكونت متقاضي  •
  )ايشان باشد  1به نام متقاضي يا بستگان درجه كه 
    قرارداد امضاء شـده فيمـابين  سفته فوق بعنوان حسن انجام كار بوده و در زماني كه متقاضي موارد مندرج در : توضيح 

قـرارداد   10و پيگيري مي باشد ضمناً جهت انجام ماده  را نقص نمايد قابل وصول)  11 – 10 – 9 – 3علي الخصوص مفاد ( 

  .سال بعد از اتمام قرارداد بعنوان حسن انجام كار نزد شركت به امانت باقي خواهد ماند 2اين سفته تا 

مـي نمايـد   ) ماه در صورت نياز  3قابل تمديد تا ( كت اقدام به عقد قرارداد آموزشي يك ماهه پس از تحويل مدارك شر  -3

كه در طي اين دوره متقاضي آموزش هاي الزم را جهت كار در واحد فرا مي گيرد بديهي است در صورتي كه طـي يـك   

ماه  3در غير اينصورت اين قرارداد تا  ماه متقاضي توانايي الزم جهت كار مربوطه را داشته باشد وارد مرحله بعدي شده

ماه اگر متقاضي نتواند قابليت هاي مربوطه را كسب نمايد كليه حقوق دريافتي از شـركت   3قابل تمديد بوده و در پايان 

نگرفته و حقوق پرداختي در ق را مي بايست مسترد نمايد ضمناً در طول دوره آموزشي به متقاضي بيمه و اضافه كار تعل

  .نيز هنگام مصاحبه حضوري توسط شركت تعيين خواهدشد دوره آموزشي

بر حسب نياز بـا  ) تا انتهاي سال يا ماه  3( در صورت موفقيت به اتمام دوره آموزشي با نظر مراجع ذيربط شركت قرارداد  -4

  .در آن لحاظ مي گردد... متقاضي امضاء خواهد شد كه كليه حقوق و مزايا از قبيل بيمه، اضافه كار، حق مأموريت و 

لطفا  فقط رزومه استاندارد شركت را تكميل فرماييد و از ارسال رزومه هـاي متفرقـه خـودداري فرماييـد     : تذكر مهم 

  همچنين هنگام تكميل آن دقت نماييد كه كليه قسمتها را تكميل نموده باشيد


