مؤسسة حكومية قطرية
تشغل
-

يقس انعًم :دونة قطس
شسوط انعًم:
-

أخصائيي تغدية
تقنيي تغدية
اخصائيي صحة وسالمة الغداء
اخصائيي عالج طبيعي
طباخين
مصورين
مبرمجي حاسب الي

يهف انتسشيح:
 َهج انسيشج تانهغح انعشتيح يع صىسج شخصيح َسخح يٍ انذيثهىياخ وشىاهذ انخثشجَ -سخح يٍ تطاقه انتعشيف انىطُيح

ً
حاصل لهً دتهىو في انتخصص
أٌ يكىٌ انًششح
انًطهىب .
أٌ تكىٌ نذي انًششح خثشج ال تقم لٍ  3سُىاخ في يجال -
إذا حاش هرا انعسض اهتًايكى و كُتى تتوفسوٌ عهي انًواصفات انًطهوبة
انعًم تانىظيفح انًطهىتح.
َدعوكى إني إيداع يهف تسشيحكى ندى أقسب وكانة Anapec
انسٍ اقم يٍ ( )45لا ًيا.
او ازسال انسيسة انراتية بانهغة انعسبية اني انعُواٌ االنكتسوَي انتاني
انجُس  :ركىس واَاث
qatarecrutement1@gmail.com

ظسوف انعًم:

 لقذ انعًم غيش يحذد انًذج انشاتة :يتى تحذيذ انشاتة تحسة انىظيفح و انًؤهم انعهًيوسُىاخ انخثشج .
 تىفش انًؤسسح انًشغهح انسكٍ ،االكم  ،انًىاصلخ،انتغطيح انصحيح وتزكشج انسفش ( لُذ انقذوو وَهايح انعقذ).

تازيخ اجساء انًقابالت
اتتذاء يٍ  7اتشيم 2018

تجدوٌ تفاصيم أكثس عٍ ظسوف انعًم وااليتياشات داخم وكاالتُا انًحهية
انتازيخ األقصي إليداع انتسشيحات هو يوو 2018/03/30

هرا انعسض يجاَي

مؤسسة حكومية قطرية تشغل
مقر العمل :دولة قطر
 -1الوظائف المهنية المطلوبة:
المسمى الوظيفي (التخصص)

الجنس

العدد

اخصائيي تغدية

02

ذكور -إناث

تقنيي تغدية

02

ذكور  -إناث

اخصائي صحة وسالمة الغداء

02

ذكور -إناث

مصورين

02

ذكور

طباخين

02

ذكور

أخصائيي عالج طبيعي

02

ذكور

مبرمجي حاسب الي

02

ذكور

 -2شروط العمل :
ً
حاصل لهي دبهوو في انتخصص انمطهوب ،
 أن يكون انمرشح
 أن تكون نذى انمرشح خبرة ال تقم له  3سنواث في مجال انعمم بانوظيفت انمطهوبت.
 انسه اقم مه ( )54لا ًما.

 -3ظروف العمل:
 عقد العمل غير محدد المدة
 الراتب :يتم تحديد الراتب بحسب الوظيفة و المؤهل العلمي وسنوات الخبرة .
 توفر الشركة المشغلة ،السكن ،االكل ،المواصالت ،و التغطية الصحية وتذكرة السفر (عند القدوم ونهاية العقد).

 - 4كيفية الترشيح:


يتم إيداع ملف الترشح لدى أقرب وكالة محلية  ANAPECاو ارسال السيرة الذاتية باللغة العربية الى
العنوان االلكتروني التالي Qatarecrutement1 @gmail.com

 -5ملف الترشيح



سيرة ذاتية باللغة العربية ) (CVتحمل رقم البطاقة الوطنية
نسخ من الديبلومات المحصل عليها وشواهد التجربة.

اخر أجل إليداع الترشيحات  :الجمعة  33مارس 2312
هدا العرض مجاني

