
 

 

 گشٍُ صٌعتي هٌگبى استخذام جذيذ فشاخَاى
 

 

 بب سالم؛

 سبل سببمِ هؤثش ٍ پيطشٍ 53بب بيص اص  گشٍُ صٌعتي هٌگبىسسبًذ احتشاهبً، بِ استحضبس هي

، لصذ داسد دس ساستبي تَسعِ فعبليتْبي خَد سبصهبًي يبدگيشًذُ ٍ داًص هحَسبِ عٌَاى  ٍ سبصيدس صٌعت هبضيي

 ًوبيذ.بِ جزة ًيشٍ دس صهيٌِ ّبي تخصصي ريل الذام 

 : تهرانساخت محل دفتر مركسي شركت و كارگاه

 3131مرداد  72زمان شروع بررسي رزومه ها: 

برخي از عنوان هاي شغلي در منگان محدوديت زماني ندارد؛ اما اولويت با افراد شايسته اي  -3131شهريور  70مهلت آگهي: 

 ت اقدام نمايند.خواهد بود كه در اسرع وق
 

 

 

بِ ،  ايويل  (subject)عٌَاى صهيٌِ فعبليت دس لسوتبب روش تَاًٌذ سصٍهِ خَد سا فبسغ التحصيالى هحتشم هي

       co.com-hr@mangan                       ايويل ٍاحذ هٌببع اًسبًي ضشوت اسسبل ًوبيٌذ. 
 

 
 

 هاي مورد نيازتخصص 

 

بِ ،  ايويل  (subject)دس لسوت صهيٌِ فعبليتعٌَاى بب روش تَاًٌذ سصٍهِ خَد سا فبسغ التحصيالى هحتشم هي

       co.com-hr@mangan                       ايويل ٍاحذ هٌببع اًسبًي ضشوت اسسبل ًوبيٌذ. 
 

 

  
 

 همطع تحصيلي ٍ ضشايط سضتِ تحصيلي صهيٌِ فعبليت

 هٌببع اًسبًي
 ، اجشايي(MBAهذيشيت )هٌببع اًسبًي، 

 فشايٌذّبي هٌببع اًسبًي، خصَصب هذيشيت عولىشد()تسلط بش 
 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي

 ّبتحليل ٍ طشاحي سيستن
 ، هذيشيت اجشايي، ٍ ...MBAصٌبيع، 
 هٌْذسي هجذد ٍ ...( ،يي سبصهبًفشايٌذّب طشاحي)تسلط بش 

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 بشًبهِ سيضي ٍ وٌتشل پشٍطُ
 ّبي هشتبطصٌبيع ٍ سبيش سضتِ

 Access  ٍExcelتسلط بش  ،(MSP ،P6 ،PS8 Schduler)تسلط بش يىي اص ًشم افضاس ّبي 

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 ٍ وٌتشل بشق

 ٍ وٌتشلالىتشًٍيه بشق 
تسلط بش وٌتشل ديجيتبل،  ،، هيىشٍپشٍسسَسبش طشاحي هذاسّبي الىتشيىي تسلط

وٌتشل غيش خطي، وٌتشل هذسى، وٌتشل صٌعتي، ابضاس دليك اصَل هيىشٍوبهپيَتش، 
  سيستن ّبي وٌتشل پيطشفتِ، سيستن ّبي وٌتشل خطي،

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

ٍ  هذيشيت ًشم افضاس  -وبهپيَتش
 اطالعبت

 (IT)،  تىٌَلَطي اطالعبت ًشم افضاس

 جولِببًىْبي اطالعبتي اص طشاحي ٍ اجشاي ، بشًبهِ سبصي تحت ٍة، #C)تسلط بش 
SQL Server 2008 ،( ِبشًبهِ سبصي تحت ضبىClient , Server) ِتجشب ،

اتَهبسيًَْبي ِ استفبدُ اص آضٌب ب، (UML  ٍRUPطشاحي سيستن ٍ بىبس گيشي 
 (Sharepoint Server, Microsoft CRM, BPMSاداسي )

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 ضبىِ ّبي وبهپيَتشي
 ًشم افضاس،  ITتىٌَلَطي اطالعبت 

هببحث اصلي ، (Network Infrastructureهفبّين صيشبٌبيي ضبىِ )) تسلط بش
MCITP  ،CCNA  ، سٍتشبَسدّبيMikrotik) 

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 هبضيٌىبسي -سبخت ٍ تَليذ

 

 هىبًيه )سبخت ٍ تَليذ/هبضيي ابضاس(، تىٌَلَطي سبخت ٍ ...
تئَسي ّبي بشادُ بشداسي ٍ ٍ )تلشاًس ّب ٍ اًطببلبت(،  ًمطِ خَاًي صٌعتي شتسلط ب

اًتخبة فشايٌذّب ٍ هبضيي ّبي بشادُ  شتسلط ب، اًتخبة ابضاسّبي بشادُ بشداسي، هبضيٌىبسي
 آضٌبيي وبفي بب تلشاًسْب ٍ اًطببلبت ، (بشداسي جْت سبخت لطعبت

 تش، داخل سٌج، . . . (ه)وَليس، هيىشٍ استفبدُ اص ابضاسّبي اًذاصُ گيشي دليكهْبست دس 

 (NXيب  Power mill)هبًٌذ  CNCٍ هبضيٌىبسي  CAD/CAMآضٌبيي بب ًشم افضاسّبي 

 وبسضٌبسي اسضذ

 وبسضٌبسي
 

 وبسداًي )تىٌسيي(

 ببصسگبًي خبسجي
 ، اجشايي(MBAهذيشيت )ببصسگبًي، 

ٍاسدات، ثبت سفبسش، سٍش ّبي پشداخت، گوشن ٍ سلط بش )ايٌىَتشهض، صبدسات ٍ ت

 صببى اًگليسي )عوَهي ٍ تخصصي ببصسگبًي(، (تشخيص، سيستن وذگزاسي وبال

 وبسضٌبسي اسضذ
 وبسضٌبسي

 اهَس اداسي
 هذيشيت )توبهي گشايص ّب(، علَم اداسي، حمَق

 )لبًَى تبهيي اجتوبعي، لبًَى وبس، ًشم افضاسّبي )پشسٌلي ٍ حضَس ٍ غيبة(تسلط بش  
 وبسضٌبسي ٍ وبسداًي

 يًمطِ وط
 ًمطِ وطي، هىبًيه )سبخت ٍ تَليذ، هبضيي ابضاس( ٍ ...

آضٌبيي بب فشايٌذّبي ، تسلط بش اصَل  ًمطِ وطي،  CATIA  ،MDT)تسلط بش 

   (سبصيسبخت ٍ هبضيي

 وبسضٌبسي

 وبسداًي

 تعويش ٍ ًگْذاسي
 بشق، هىبًيه )سبخت ٍ تَليذ، هبضيي ابضاس( تعويشات ٍ ًگْذاسي

تسلط بش )تعويشات تجْيضات بشلي )هَتَس، سٌگ ٍ هيٌي سٌگ(، تعويشات 

 تعويشات هبضيي آالت هبضيٌىبسي )تشاش، بَسيٌگ ٍ ..((، ٍ ... هىبًيىي )گيشبىس

 وبسضٌبسي

 وبسداًي

 هٌطي دفتش
 توبهي سضتِ ّب

 ًگبسي اداسي، آضٌب بب صببى اًگليسيًبهِتسلط بش  ، Officeتسلط بش  سٍابط عوَهي لَي، 

 وبسضٌبسي

 وبسداًي
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