
 

                                                                                    

 

HDC (161)-HR/IU/2017/90 

July 2017 nd2 

Assistant Cashier  
Accounting & Finance Department 

 

MINIMUM QUALIFICATION & REQUIREMENT  
 

1. A ‘Level 3 Passes (Including Dhivehi & English)  OR 

2. O ‘Level 5 Passes (Including Dhivehi & English) with minimum 3 years relevant experience in the field 

 

SCOPE OF WORK  

 Handle collection of cash, cheques on daily basis at the cash counter 
 Provide prompt, efficient and accurate service in processing requests and transactions. 
 Determines clients online and cash management needs, explains various services offered by HDC, and processes 

applications related to cash management, online banking, and merchant services. 
 Monitors collection activities through HDC email. 
 Analyzes, prepares and presents analyzed individual accounts statements 
 Represent HDC to clients in a courteous and professional manner. 
 Attend to client complaints and queries; maintain contact with clients through telephone or written 

communication as required 
 Ensure daily collections are banked and proper security is maintained 
 Assist in preparation of reports related to banking transactions, bank reconciliation, daily report for 

cash/cheque/online/bill pay 
 Dealing with daily correspondence and handling all the incoming and outgoing documents in a proper manner 

 File and maintain all relevant documents. 
 Any other relevant works as directed by immediate supervisor  

 
JOB SKILLS AND SPECIFICATIONS 

 Familiar with cash management 

 Should be familiar with Microsoft office package and any other work relevant software. 

 Should be able to work as an individual and as a flexible team player 

 Strong communication skills (verbal as well as written) 

 Should be able to priorities tasks and manage one's own time effectively 

 Strong interpersonal skills 

 

SALARY PACKAGE:  
 

Basic Salary: MVR 5,150.00 (Approx. gross pay with Allowances MVR 10,550.00 excluding overtime). 

    

 

Initially 1 year contract will be offered.  And after completion of 1 year contract, based on performance a 

permanent placement will be offered. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Application Address 

Housing Development Corporation Ltd. 

HDC Building     MTCC Ferry Terminal 

3rd Floor      1st Floor 

Hulhumale’ Republic of Maldives   Male’, Republic of Maldives 

Phone: +960 3353535    Phone: +960 3336755 

Fax: +960 3358892     Fax: +960 3335892 

Email: hr@hdc.com.mv 

Website: www.hdc.com.mv 

 

Download (www.hdc.com.mv) or pick up an Application Form from our offices and submit completed application form 

with your CV, copies of accredited certificates, Job reference letters and ID card or Driver’s License copy 
 

Application Deadline:         Date: 6th July 2017 (Thursday)                Time: 14:30hrs  
 

 

 

JOB VACANCY 
 

mailto:hr@hdc.com.mv
http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/downloads/corporate.php


 

                                                                                    

 

HDC (161)-HR/IU/2017/91 

July 2017 nd2 

Assistant Lease Officer  
Accounting & Finance Department 

 

MINIMUM QUALIFICATION & REQUIREMENT  
 

1. A ‘Level 3 Passes (Including Dhivehi & English)  OR 

2. O ‘Level 5 Passes (Including Dhivehi & English) with minimum 3 years relevant experience in the field 

 

SCOPE OF WORK  

 Coordinate with other relevant staff and maintain up to date records of customers 
 Manage day to day operations of lease and ensure maximum optimization of resources. 
 Pass journal entries, reconcile customer’s payment details and prepare customers statements and send to 

customers on a regular basis. 
 Prepare lease schedules for new customers and scheduled customers 

 Ensure invoices/slips and statements are sent to customers on regular basis 
 Coordinate with customers on a daily basis to resolve issues. 
 Assist with Financial and Audit in preparation of required schedules. 

 Dealing with daily correspondence and handling all the incoming and outgoing documents in a proper manner 

 File and maintain all relevant documents. 
 Any other relevant works as directed by immediate supervisor  

 
JOB SKILLS AND SPECIFICATIONS 

 Familiar with Loan management 

 Should be familiar with Microsoft office package and any other work relevant software. 

 Should be able to work as an individual and as a flexible team player 

 Strong communication skills (verbal as well as written) 

 Should be able to priorities tasks and manage one's own time effectively 

 Strong interpersonal skills 

 

SALARY PACKAGE:  
 

Basic Salary: MVR 5,150.00 (Approx. gross pay with Allowances MVR 10,550.00 excluding overtime). 

    

 

Initially 1 year contract will be offered.  And after completion of 1 year contract, based on performance a 

permanent placement will be offered. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Application Address 

Housing Development Corporation Ltd. 

HDC Building     MTCC Ferry Terminal 

3rd Floor      1st Floor 

Hulhumale’ Republic of Maldives   Male’, Republic of Maldives 

Phone: +960 3353535    Phone: +960 3336755 

Fax: +960 3358892     Fax: +960 3335892 

Email: hr@hdc.com.mv 

Website: www.hdc.com.mv 

 

Download (www.hdc.com.mv) or pick up an Application Form from our offices and submit completed application form 

with your CV, copies of accredited certificates, Job reference letters and ID card or Driver’s License copy 
 

Application Deadline:         Date: 6th July 2017 (Thursday)                Time: 14:30hrs 
 

 

 

JOB VACANCY 
 

mailto:hr@hdc.com.mv
http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/downloads/corporate.php


 

                                                                                    

 

HDC (161)-HR/IU/2017/92 

July 2017 nd2 

Assistant Loan Officer  
Accounting & Finance Department 

 

MINIMUM QUALIFICATION & REQUIREMENT  
 

1. A ‘Level 3 Passes (Including Dhivehi & English)  OR 

2. O ‘Level 5 Passes (Including Dhivehi & English) with minimum 3 years relevant experience in the field 

 

SCOPE OF WORK  

 Maintain up to date records of customers 
 Manage day to day operations of loan and ensure maximum optimization of resources. 
 Pass journal entries, reconcile customer’s payment details and prepare customers statements and send to 

customers on a regular basis. 
 Coordinate with customers on a daily basis to resolve issues. 
 Prepare repayment loan schedules for new customers 

 Prepare installment, rent and maintenance slips and send to lease customers on a regular basis. 

 Assist with Financial and Audit in preparation of required schedules. 

 Prepare monthly reports of overdue and progress in Loan management. 

 Coordinate with other departments to ensure effective and efficient operations of the lease properties. 

 Maintain letter and memo receipt register and respond to customer queries 

 Inform estate and legal regarding the full payment customer and update full payment register accordingly. 

 Dealing with daily correspondence and handling all the incoming and outgoing documents in a proper manner 

 File and maintain all relevant documents. 
 Any other relevant works as directed by immediate supervisor  

 
JOB SKILLS AND SPECIFICATIONS 

 Familiar with Loan management 

 Should be familiar with Microsoft office package and any other work relevant software. 

 Should be able to work as an individual and as a flexible team player 

 Strong communication skills (verbal as well as written) 

 Should be able to priorities tasks and manage one's own time effectively 

 Strong interpersonal skills 

 

SALARY PACKAGE:  
 

Basic Salary: MVR 5,150.00 (Approx. gross pay with Allowances MVR 10,550.00 excluding overtime). 

    

 

Initially 1 year contract will be offered.  And after completion of 1 year contract, based on performance a 

permanent placement will be offered. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Application Address 

Housing Development Corporation Ltd. 

HDC Building     MTCC Ferry Terminal 

3rd Floor      1st Floor 

Hulhumale’ Republic of Maldives   Male’, Republic of Maldives 

Phone: +960 3353535    Phone: +960 3336755 

Fax: +960 3358892     Fax: +960 3335892 

Email: hr@hdc.com.mv 

Website: www.hdc.com.mv 

 

Download (www.hdc.com.mv) or pick up an Application Form from our offices and submit completed application form 

with your CV, copies of accredited certificates, Job reference letters and ID card or Driver’s License copy 
 

Application Deadline:         Date: 6th July 2017 (Thursday)                Time: 14:30hrs 
 

 

JOB VACANCY 
 

mailto:hr@hdc.com.mv
http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/downloads/corporate.php


 

                                                                                    

 

HDC (161)-HR/IU/2017/93 

July 2017 nd2 

Cash Management Officer  
Accounting & Finance Department 

 

MINIMUM QUALIFICATION & REQUIREMENT  
 

1. Diploma or MNQF Level 5 qualification in Accounting & Finance field 

 

SCOPE OF WORK  

 Provide prompt, efficient and accurate service in processing requests and transactions. 
 Determines clients online and cash management needs, explains various services offered by HDC, and processes 

applications related to cash management, online banking, and merchant services. 
 Monitors collection activities through HDC email. 
 Analyzes, prepares and presents analyzed individual accounts statements 
 Analyzes and recommends changes to revenue collection policies and procedures in order to improve the 

effectiveness and efficiency of the revenue management process. 
 Represent HDC to clients in a courteous and professional manner. 
 Attend to client complaints and queries; maintain contact with clients through telephone or written 

communication as required 
 Ensure daily collections are banked and proper security is maintained 
 Prepare and maintain reports related to banking transactions, bank reconciliation, daily report for 

cash/cheque/online/bill pay 
 Dealing with daily correspondence and handling all the incoming and outgoing documents in a proper manner 

 File and maintain all relevant documents. 
 Any other relevant works as directed by immediate supervisor  

 
JOB SKILLS AND SPECIFICATIONS 

 Familiar with cash management 

 Ability to gather, arrange, compile, interpret, analyze, summarize and evaluate information and data to 

formulate conclusions and recommended actions 

 Should be familiar with Microsoft office package and any other work relevant software. 

 Should be able to work as an individual and as a flexible team player 

 Strong communication skills (verbal as well as written) 

 Should be able to priorities tasks and manage one's own time effectively 

 Strong interpersonal skills 

 

SALARY PACKAGE:  
 

Basic Salary: MVR 6,260.00 (Approx. gross pay with Allowances MVR 11,960.00 excluding overtime). 

    

 

Initially 1 year contract will be offered.  And after completion of 1 year contract, based on performance a 

permanent placement will be offered. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Application Address 

Housing Development Corporation Ltd. 

HDC Building     MTCC Ferry Terminal 

3rd Floor      1st Floor 

Hulhumale’ Republic of Maldives   Male’, Republic of Maldives 

Phone: +960 3353535    Phone: +960 3336755 

Fax: +960 3358892     Fax: +960 3335892 

Email: hr@hdc.com.mv 

Website: www.hdc.com.mv 

 

Download (www.hdc.com.mv) or pick up an Application Form from our offices and submit completed application form 

with your CV, copies of accredited certificates, Job reference letters and ID card or Driver’s License copy 
 

Application Deadline:         Date: 6th July 2017 (Thursday)                Time: 14:30hrs 
 

 

 

JOB VACANCY 
 

mailto:hr@hdc.com.mv
http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/downloads/corporate.php


  

         ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  
 

      HDC(161)-HR/IU/2017/94 :ުނަމްބަރ  

 2017ޖުލައި  2 ތާރީޚް: 
 

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމް:
 މުނިސިޕަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިންސްޕެކްޝަންކޮމިއުނިޓީ ސެކްޝަން: 

 ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ހުޅުމާލެ
 01އަދަދު: 

 
 

 ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 ނުވަތަ ލިބިފައިވުން  ގްރޭޑް ' ސީ ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން 3)އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި މާއްދާ ހިމަނައިގެން(  އިމްތިޙާނަކުން ސާނަވީ މަތީ -
 ދާއިރާއެއްގައި  މަސައްކަތުގެ މަޤާމުގެ ވުމާއެކު، ލިބިފައި ގްރޭޑް ' ސީ ' ދަށްވެގެން މާއްދާއިން 5 )އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި މާއްދާ ހިމަނައިގެން( އިމްތިޙާނަކުން ސާނަވީ -

 .ލިބިފައިވުން ތަޖުރިބާ މަސައްކަތުގެ ދުވަހުގެ އަހަރު 3 މަދުވެގެން
   

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ސު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ - ކޮިމއުނިޓީ މޮނިޓަރރިންގ އެންޑް  ޕަވައިޒަުރގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންމައިގަ

 އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަންގެ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ.
ޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޖަވާބުދިނުން. އަދި މީގެއިތުރުން ސެކްޝަނަށް އަންނަ ސުޖެހޭ މެމޯ، ސިޓީ، މެއިލް ފަދަ ލިޔެކިއުންތަކަށް ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާން -

 ފޯންކޯލްަތކަށް ޖަވާބުދިނުން.
ޑީވޯޓަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ބޭއްވުމަށް ދެވޭ ހުއްދަތަކާއި، ހުޅުމާލޭގެ ގޯތި/މަގު އަދި ކޯރުކޮނުމަށް ހުއްދަދެވޭ ފޯމްތަކާއި، އެކިކަހަލަ އިވެންޓް އަދި ހަފްލާތައް  -

ރޑްސް ތަންތަނާއި، ހުޅުމާލެއަށް އެތެރެުކރާ އަދި ބޭރުކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ  ތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ރިކޯ
 މަތިން ތައްޔާރުކުރުމާއި އަދި މިކަން އަންގަންޖެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކަށް އެންގުން.ހުޅުމާލޭގެ އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގެ ސާރވޭ ރިޕޯރޓް ސުޕަވައިޒަރގެ އިރުޝާދުގެ  -
 އިތުރުަގޑީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާއި ގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީކްޝަނުސެ -
 ޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ ތައް އިނިސްޕެކްޓަރ އަދި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ -
ނޑިތައް އޮންނަ ޢުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  -  ދޫކުރުމާއި ހަވާލުވުން.ސެކްޝަނާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ އެިކތަންތަނުގެ ތަޅުދަ
  ސެކްޝަނުގެ އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިލްކުރުން. -
  ރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާ ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަްއ ކުރުންމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާ -

 
 ވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެން 

 ޖް ބޭނުންކުރަން އެނގުންއެމް.އެސް. އޮފީސް ޕެކޭ -
 ކުރަން އެނގުން ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް  -
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަަކށް އިސްކަންދެވޭނެ. -
 އަހަރަށްވުރެ ހަގު މީހެއްކަމުގައިވުން  55 -

 
 ރ ލިބޭނެއެވެ.(10550.00ރ )އެލަވަންސްތަކާއެކު މަދުވެގެން 5150.00މުސާރަ: 

 މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭ ނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ.އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި 
............................................................................................................ 

ދުވަހަށް، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ  )އެކެއް( އަހަރު  1މިވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރެވޭނީ 
 .މީ ކުރެވޭނެއެވެ ފެންވަރުބަލައި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކުންފުނީގެ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ ދާއި 

 
ކުރިން  ،އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއެޓެސްޓެޑް މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯރމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި 

ގެ ކުރިްނ  14:30 ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2017 ޖުލައި  6 ނަކަލާއެކުގެ ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވެހިގެ ިރފަރެންސް ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ، ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނު
އިން ޑައުންލޯޑް  www.hdc.com.mvޓް މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް މިކޯޕްރޭޝަނުގެ މައިއޮފީހުންނާއި މާލެއޮފިހުން އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައި

    ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޗ3ް                                  ސީ ފެރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެމ1ް
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                           ނުވަތަ                             ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

  3353535 ފޯނު:                             3336755ފޯނު:
 3358892ފެކްސް :                                                                          3335892ފެކްސް : 

 

 

 

http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/


  

         ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  
 

      HDC(161)-HR/IU/2017/95 :ުނަމްބަރ  

 2017ޖުލައި  2 ތާރީޚް: 
 

 އިނިސްޕެކްޓަރ މަޤާމް:
 މުނިސިޕަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 އިންސްޕެކްޝަންމޮނިޓަރިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެކްޝަން: 

 ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ހުޅުމާލެ
 މަސައްކަތު ގަޑި: ޑިއުޓީ އުސޫލުން 

 02އަދަދު: 
 
 

 ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 ލިބިފައިވުން އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  04އޯލެވެލް ނިންމާފައިވުމާއިއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  -

   
 މަސްއޫލިއްޔަތު:މަޤާމުގެ 
ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ސްޕަވައިޒަރުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުތެރެ ބެލެހެއްޓުމެވެ. އެގޮތު - ން ހުޅުމާލެ މަގުތަކާއި ޕޭމަންޓް އިންސްޕެކްޓަރުގެ މައިގަ

މައަށް ހުރިތޯ ބެލުމާއި އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ރިޕޯރޓް އަދި މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓް، ކެމެރާ، މަގުތަކުގެ ނަންބޯޑުތައް ފަދަ ތަކެތި ހަ
 ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށް އެންގުން.

 ބެލުން އަދި މިކަންކަން ހުއްޓުވުން. ރޯކުޭރތޯ އަލިފާން ހޭޅިފަށުގައިލިޔޭތޯ ބެލުމާއި  ފާރުގައި ފުލެޓްަތކުގެ ސަރަޙައްދާއި، ފުލެޓް -
 .ރަގަޅުކުރުން އެކަން އެއްވާނަމަ  މައްސަލަ ބަލާ ސާފްުކޭރތޯރަނގަޅަށް  ތަންތަންއެޗް.ޑީ.ސީ އިން ސާފުކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ ފަރާތުން  -
ނޑު  ކުނި -  .ކުރުން މަސައްކަތް ހައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ދިމާވާ އެތަނުގައި ޗެކްކޮށް ބަލާ ގޮ
 .އެޅުން ފިޔަވަޅު އެކަމާއިމެދު  މައްސަލެއްވާނަމަ ބެލުމާއި،ޗެކްޮކށް  ތައްސަރަޙައްދުފަދަ  މަސްމާރުކެޓްއަދި  މާރުކެޓް ލޯކަލް -
 ހުޅުވައި ލެއްޕުން. އޮފީސް މައިއެޑްމިން އިން އަންގާފައިވާ ޝެޑިއުލްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  -
  މަސައްކަތްތަްއ ކުރުންރޓްމަންޓުގެ އިސްވެރިޔާ ހަވާލުކުރާ އެހެނިހެން މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ޑިޕާ -

 
 ވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެން 

 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަަކށް އިސްކަންދެވޭނެ. -
 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދަންނަމީހެއްކަމުގައިވުން. -
 ހުރުން  ސިއްހަތެއްގައި  ރަނގަޅުފަދަ ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްއަދި  އްކަތުގައި އުޅެވޭގިނަވަގުތު މަސަ -
 އަހަރަށްވުރެ ހަގު މީހެއްކަމުގައިވުން  55 -

 
 ރ ލިބޭނެއެވެ.(10350.00ރ )އެލަވަންސްތަކާއެކު މަދުވެގެން 4340.00މުސާރަ: 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭ ނަމަ 
............................................................................................................ 

އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރެކްޓް  1މިވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރެވޭނީ 
 މީ ކުރެވޭނެއެވެ.ފެންވަރުބަލައި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކުންފުނީގެ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ ދާއި 

 
ކުރިން  ،އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއެޓެސްޓެޑް މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯރމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި 

ގެ ކުރިްނ  14:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2017 ޖުލައި  6 ނަކަލާއެކުގެ ގައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަން އަން ދިވެހިގެ ިރފަރެންސް ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ، ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނު
އިން ޑައުންލޯޑް  www.hdc.com.mvޓް މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް މިކޯޕްރޭޝަނުގެ މައިއޮފީހުންނާއި މާލެއޮފިހުން އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައި

    ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޗ3ް                                  ސީ ފެރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެމ1ް
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                           ނުވަތަ                             ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

  3353535 ފޯނު:                             3336755ފޯނު:
 3358892ފެކްސް :                                                                          3335892ފެކްސް : 
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ޕަރޭޝަންލޮޕްމަންޓް ކ  ވ  ޑި ގހައުސިން   
HDC(161)-HR/IU/2017/96 :ުނަމްބަރ  

 2017ޖުލައި  2 ތާރީޚް: 
 

 ސ ކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މަޤާމް:
 މުނިސިޕަލް އ ޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 އިންސްޕ ކްޝަންމޮނިޓަރިންގ އ ންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސ ކްޝަން: 

 ވަޒީފާއަދާކުރަންޖ ހޭ ތަން: ހުޅުމާލ 
 އަހަރު  1ކޮންޓްރ ކްޓް: 

 މަސައްކަތު ގަޑި: ޑިއުޓީ އުސޫލުން 
 02އަދަދު: 

 
 

 ތައުލީމީ ފ ންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 ހުރުން  ސިއްހަތ އްގައިފަދަ ރަނގަޅު ބ ލ ހ އްޓޭނ   ސ ކިއުރިޓީއަސާސީ ތަޢުލީމުގ  ފ ންވަރުހުރުމާއި އ ކު ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި  -

   
 މަޤާމުގ  މަސްއޫލިއްޔަތު:

ނޑައ ޅިފައިވާ  -  ނުގ  ސ ކިއުރިޓީ ބ ލ ހ އްޓުން.ތަންތަމިކުންފުނީގ  ސ ކިއުރިޓީ ބ ލ ހ އްޓުމަށް ކަ
 

 ވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:ވަޒީފާއަށް އ ދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އ ދ ވިގ ން 
 ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަަކށް އިސްކަންދ ވޭނ . މަޤާމުގ  މަސައްކަތާއި ގުޅޭ -
 ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ދަންނަމީހ އްކަމުގައިވުން. -
 ހުރުން  ސިއްހަތ އްގައި  ރަނގަޅުފަދަ ކުރ ވޭނ  މަސައްކަތްއަދި  އްކަތުގައި އުޅ ވޭގިނަވަގުތު މަސަ -
 އަހަރަށްވުރ  ހަގު މީހ އްކަމުގައިވުން  55 -

 
 ރ ލިބޭނ އ ވ .(6090.00ރ )އ ލަވަންސްތަކާއ ކު މަދުވ ގ ން 3670.00މުސާރަ: 

 އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖ ހޭ ނަމަ ހަމަޖ ހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގ  ފައިސާ ލިބިދ ވޭނ އ ވ .
............................................................................................................ 

މުން މުވައްޒަފުގ  ޓް ހަމަވު )އ ކ އް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރ ކްޓް އުސޫލުން މުވައްޒަފުން އައްޔަން ކުރ ވޭ މަޤާމ ކ ވ . އަދި އ އް އަހަރު ދުވަހުގ  ކޮންޓްރ ކް  1މިމަޤާމަކީ 
 ން ކޮންޓްރ ކްޓް އައު ކުރ ވޭނ އ ވ .މަސައްކަތުގ  ފ ންވަރުބަލައި، އ ކަށީގ ންވާ ފ ންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކުންފުނީގ  އުސޫލްތަކާއި އ އްގޮތްވާ ގޮތުގ މަތި 

 
ކުރިން  ،އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގ  ކޮޕީ ސ ޓްފިކ ޓްތަކުގ  ކޮޕީއ ޓ ސްޓ ޑް ށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި މިވަޒީފާއަށް އ ދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އ ދޭ ފ ރމު ފުރިހަމަ ކުރ އްވުމަ

ގ  ކުރިްނ  14:30ދުވަހުގ   ބުރާސްފަތި ވާ  2017 ޖުލައި  6 ނަކަލާއ ކުގ  ރައްޔިތ އްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ދިވ ހިގ  ިރފަރ ންސް ސިޓީތަކުގ  ކޮޕީ، ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނު
އިން ޑައުންލ ޑް  www.hdc.com.mvޓް މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އ ދ މ ވ . ވަޒީފާއަށް އ ދޭފ މް މިކ ޕްރޭޝަނުގ  މައިއޮފީހުންނާއި މާލ އޮފިހުން އަދި މިކ ޕަރޭޝަންގ  ވ ބްސައި

    ކުރ ވ ން ހުންނާނ އ ވ .
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .ވަނަ ފަންގިފިލާ،އ ޗ3ް                                  ސީ ފ ރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އ މ1ް
   މާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ                                            ނުވަތަ                             ހުޅުމާލ ، ދިވ ހިރާއްޖ     

  3353535 ފ ނު:                             3336755ފ ނު:
 3358892ފ ކްސް :                                                                          3335892ފ ކްސް : 
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         ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  
 

      HDC(161)-HR/IU/2017/97 :ުނަމްބަރ  

 2017ޖުލައި  2 ތާރީޚް: 
 

 އެސިސްޓެންޓް ސްޓޯރކީޕަރ މަޤާމް:
 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް: 
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން: 

 ވަޒީފާއަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: ހުޅުމާލެ
 01އަދަދު: 

 
 

 ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
 ލިބިފައިވުން އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ  04ނިންމާފައިވުމާއިއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައި  އޯލެވެލް -

   
 މަސްއޫލިއްޔަތު:މަޤާމުގެ 
 މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކުރަންޖެހޭ ގުޅިގެން ބެލެހެއްޓުމާއި ސްޓޮކް މީގެއިތުރުން އަދި .ބެލެހެއްޓުން މޮނިޓަރކޮށް ސްޓޮކް ސެކްޝަންގެ މެނޭޖެމެންޓް ކޮންސްޓްރަކަޝަން -

 ކުރުން 
 ގުނުމަށްފަހު  ސާމާނު ލިބިފައިވާ އަދި ބެލުމާއި އެއްގޮތަްށތޯ އޯޑަރާއި ާޕރޗޭސް ހުރީ އެތަެކތި ލިބުމުން، ސްޓޮކަށް ސާމާނު ބޭނުންވާނެ މަސައްަކތަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން -

 ޗެކްކުރުން މައްސަލައެއްވޭތޯ އެސާމާނުގައި
 ބެލެހެއްޓުން މެއިންޓެއިންކޮށް ސާމާނު ސްޓޮކްގައި ނާރާނެހެން  ބުރޫ މަސައްކަތަށް އަދި ދޫކުރުމާއި ސާމާނު ބޭނުންވާނެ މަސައްކަަތށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން -
 . ބެލެހެއްޓުން މެއިންޓެއިންކޮށް ތައްާޔރުކުޮރށް  ރިޕޯރޓް ސާމާނުތަކުގެ އެންޓްރީކުރެވޭ އަދި  ސާމާނާއި ދޫކުރެވޭ ސްޓޮކުން -
 ފޮނުވުން ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ހޯދުމަށް އެތަކެތި ދެނެގަނެ ކުރިއާލާ ސާމާނުތައް ބޭނުންވާނެ މަސައްކަތަށް ކޮންސްޓްަރކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ އެކި -
 އިދާރީ  ކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް ދުވަހުން މިނޫންވެސް އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި ަރނގަޅަށް ލިެޔކިޔުންަތށް މަސައްކަްތތަކުގެ ކުރާ ސެކްޝަނުން މެނޭޖެމެންޓް ކޮންސްޓްރަކަޝަން -

 .ކުރުން މަސައްކަތްތައް
 

 ވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން:ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެން 
 ވުން(އެނގޭފަރާތްަތކަށް އެކްސެލްޖްގެ އޮފީސް ޕެކޭ)ހާއްސަކޮށް އެމް.އެސް.  ޖް ބޭނުންކުރަން އެނގުންއެމް.އެސް. އޮފީސް ޕެކޭ -
 ކުރަން އެނގުން ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް  -
 މަޤާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާްތތަަކށް އިސްކަންދެވޭނެ. -
 އަހަރަށްވުރެ ހަގު މީހެއްކަމުގައިވުން  55 -

 
 ރ ލިބޭނެއެވެ.(9640.00ރ )އެލަވަންސްތަކާއެކު މަދުވެގެން 4340.00މުސާރަ: 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެއެވެ. އިތުރުގަޑި: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަންެޖހޭ ނަމަ 
............................................................................................................ 

އުސޫލުންނެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށް، ކޮންޓްރެކްޓް  1މިވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން އައްޔަންކުރެވޭނީ 
 މީ ކުރެވޭނެއެވެ.ފެންވަރުބަލައި، އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ ކުންފުނީގެ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ ދާއި 

 
ކުރިން  ،އާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއެޓެސްޓެޑް މިވަޒީފާއަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯރމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ވަނަވަރާއި އަދި 

ގެ ކުރިްނ  14:30ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2017ޖުލައި  6 ނަކަލާއެކުގެ ގައިދޭ ކާޑުރައްޔިތެއްކަން އަން ދިވެހިގެ ިރފަރެންސް ސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ، ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާ ތަންތަނު
އިން ޑައުންލޯޑް  www.hdc.com.mvޓް މިއޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް މިކޯޕްރޭޝަނުގެ މައިއޮފީހުންނާއި މާލެއޮފިހުން އަދި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައި

    ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.
 

 ބިލްޑިންގ .ސީ .ޑީ .ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެޗ3ް                                  ސީ ފެރީ ޓާރމިނަލް .ސީ .ޓީ.ވަނަ ފަންގިފިލާ،އެމ1ް
   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                                           ނުވަތަ                             ހުޅުމާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ    

  3353535 ފޯނު:                             3336755ފޯނު:
 3358892ފެކްސް :                                                                          3335892ފެކްސް : 

 

 

 

http://www.hdc.com.mv/
http://www.hdc.com.mv/

	IU90 - Assistant Cashier
	IU91 - Assistant Lease Officer
	IU92 - Assistant Loan Officer
	IU93 - Cash Management Officer
	IU94- Assistant Administrative Officer
	IU95 - Inspector
	IU96- Security Officer
	IU97 -Assistant Storekeeper

