
  

    ޕަރޭޝަންލޮޕްމަންޓް ކ  ވ  ޑި ގހައުސިން 
    

HDC(161)-A/IU/2015/41   ނަމްބަރު:

 5702މ އި  70 ތާރީޚް: 
 

 ހިއުމަން ރިސ ސް އޮފިސަރ ސީނިއަރ  މަޤާމް:
 ހިއުމަން ރިސ ސް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް އ ންޑް ޕާރސަނަލް މ ނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް: 

 0: އަދަދު
 

 ތައުލީމީ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 އަހަރު ދުވަހުގ  ތަޖުރިބާ  4 މަދުވ ގ ން  ދާއިރާއ އްގައިވަޒީާފއާއި ގުޅުންހުރި  މާއ ކު،ގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުޑި ހިއުމަން ރިސ ސް މ ނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން -

 .ލިބިފައިވުން
   

 މަޤާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު:
 ޕޮލިސީތައް އ ކުލަވާލުމާއި އިންޕްލިމަންޓް ކުރުމާއި ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ހިއުމަން ރިސ ސް ސްޓްރ ޓ ޖީ އަދި  -
 ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ުކރުން. ހިންގުމަށްގ  ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޓާފް ޑިވ ލޮޕްމަންޓް، ޓްރ އިނިންގ އަދި ޓީމް ބިލްޑިންގ  އޮފީހުން ހިންގާ އ ކިއ ކި -
 ޕަރފ މަންސް މ ނޭޖްމަންޓާއި ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމްޕްލައަންސް އަދި  -
ރޑް ސްޓްރ ޓ ޖީ އ ކުލުމާއި އިންޕްލިމަންޓް ކުރުމާއި ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ކޮމްޕ ންސޭޝަން އަދި ރި -  ވާ
 ން ހިއުމަން ރިސ ސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ރިފ މް، ރިވިއު އަދި ބިޒްނަސް އ ފިޝިއަންސީއާއި ގުޅިގ  -
 މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި ގްރީވަންސް މައްސަލަތައް ބ ލުމާއި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ލިއ  ކިއުންތައް ބ ލ ހ އްޓުން. -
 ތައް ކުރުން.މުވައްޒަފުންގ  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމާއި ގުޅިގ ން ކުރަންޖ ހޭ މަސައްކަތް -
 އަދި މިނޫންވ ސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖ ހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ބ ލ ހ އްޓުމާއި ރަނގަަޅށް ލިޔ ކިޔުންތަށް މަސައްކަތްތަކުގ  ކުރާ ންޓުން ޑިޕާރޓްމަ -

 
 ވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އ ދ ވިގ ން 

 ހިއުމަން ރިސ ސްގ  ފަންކްޝަންސްތަކާއި ޕްރޮސ ސްތައް އ ނގޭ ފަރާތަަކށްވުން. -
 އ ޗް. އާރު ޕޮލިސީ އަދި އ ގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވ ލޮޕްމަންޓްގ  ހުނަރު.  -
 ރަނގަޅު އިންޓަރޕާރސަނަލް ސްކިލްސް ހުރި ފަރާތަަކށްވުން.  -
 ދިވ ހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އ ނގުން  -
 .އ މް.އ ސް. އޮފީސް ޕ ކ ޖް ބޭނުންކުރަން އ ނގުން -

 
 

 ލިބޭނ އ ވ .( ގ  މުސާރައ އް ރ02457.77)އ ލަވަންސްތަކާއ ުކ މަދުވ ގ ން  ރ07777.77މުސާރަ: 
............................................................................................................ 

)އ ކ އް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރ ކްޓް އުސޫލުންނ ވ . އަދި އ އް އަހަރު ދުވަހުގ  ކޮންޓްރ ކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގ   0އައްޔަންކުރ ވޭނީ  މިވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފ އް 
 ފ ންވަރަކަށް މަސައްކަްތކޮްށފައިވާނަމަ ކުންފުނީގ  އުސޫލްތަކާއި އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތިން ވަޒީފާ ދާއިމީ ކުރ ވޭނ އ ވ . މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލައި، އ ަކށީގ ންވާ

 
 

ކުރިން  ،ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީ އާއި  ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮޕީއ ޓ ސްޓ ޑް މިވަޒީފާއަށް އ ދިލައްވާ ފަރާތްަތކުން ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފ ރމު ފުރިހަމަ ކުރ އްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި 
ގ  ކުރިން  14:30 ދުވަހުގ   އަންގާރަ ވާ  5702މ އި  05 ނަކަލާއ ކު ދިވ ހި ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގ  ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގ  ރިފަރ ންސް ސިޓީތަކުގ  ކޮޕީ، 
އިން ޑައުންލ ޑް  www.hdc.com.mvނުގ  މައިއޮފީހުންނާއި މާލ އޮފިހުން އަދި މިކ ޕަރޭޝަންގ  ވ ބްސައިޓް މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އ ދ މ ވ . ވަޒީފާއަށް އ ދޭފ މް މިކ ޕްރޭޝަ

    ކުރ ވ ން ހުންނާނ އ ވ .
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .އ ޗް،ވަނަ ފަންގިފިލ3ާ                                  ސީ ފ ރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އ މ1ް
   މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ                                            ނުވަތަ                             ހުޅުމާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ     

  3333333 ފ ނު:                             3336333ފ ނު:
 3333333ފ ކްސް :                                                                          3333333ފ ކްސް : 
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