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اعالن مجدد کاریابی مربوط وزارت مبارزه علیه موادمخدر
وزا رت مبارزه علیه موادمخدربه منظورسپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصالح وایجاداداره سالم به سلسله اعالن های قبلی درن ظرداردتا بست
رتبه (  )4انجینر بخش سخت افزار را به خاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزادقراردهد،بناء به اطالع واجدین شرایط اعم ازمرد وزن که
تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خودرادر پست فوق الذکرکاندید نمایند.
عنوان بست :انجنیر بخش سخت افزار
بست رتبه )4( :
 :مالی واداری
ریاست
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رفع مشکالت سخت افزاری ویا ترمیم ،درایور کلیه سیستمهای کمپیوتر،پرینتر،تلفونهای  pbxپروجکتور ،موجود در شبکه.
خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار.
حفظ امنیت فیزیكي محیط اتاق سرور  -دما و دقت در عبور و مرور ها.
توسعه و نظارت دوامدار از زیر ساخت شبكه .درصورت ضرورت کیبل کشی برای اتصاالت تلفون و انترنیت.
جمع و قید وسایل تکنالوژی معلوماتی ومشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز.
کنترول از سیستم های سخت افزار و نرم افزار در بخش های مربوط وزارت جهت فعال بودن.
کنترول از سیستم های سخت افزار در بخش های مربوط وزارت جهت فعال بودن.
چگونگی اتصال برق و دیگر وسایل تکنالوژی معلوماتی غرض استفاده موثر و جلوگیری از وقوع عوارض.
نصب  ،تنظیم و ترمیم کردن کمپیوترها ،مانیتور ها ،زیربنا شبکه ،پرنترها ،اسکنرها ،سویچ ها UPS،ها ،کمره های امنیتی و سخت
افزارهای مربوطه.
.ترمیم نمودن تمام وسایل تکنالوژی که ضرورت به ترمیم داشته باشند غرض جلوگیری از سکتگی امور کاری .
بلند بردن سطح آگاهی كارمندان با سیستم ها ی سخت افزار در تمام بخش ها درصورت ضرورت جهت اجراات بهتر .
ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار ،ساالنه وحین ضرورت به مقام های ذیصالح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به مدیریت.
حصول اطمینان از مدیریت سالم ،استخدام ،تشویق ،ترغیب ،آموزش وانکشاف کارکنان ،جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر ،مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری
وزارت.
بررسی وضعیت موجود سخت افزار ،شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات وسایل تکنالوژی و ترمیم آنها.
اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

شرایط استخدام:
مقتضیات حد اقل برای این بست ،در ماده ( )7و ( ) 8قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است.
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
.1
.2
.3

درجه تحصیل :حداقل فوق بکلوریا(.کمپیوترساینس)
تجارب الزمه :یکسال مرتبط به وظیفه .
مهارت های دیگر ( :داشتن مهارت کامل دربخش تکنالوژی معالوماتی).

امتیازات



معاش ماهوار مطابق سیستم جدید رتب ومعاش.
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