
  «باسمه تعالي»  

 شركت پااليش نفت تبرزي   

 « 06/07/1399جذب نيروی انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز  4 شماره اطالعيه»
 

در اعالم نتايج بدليل شرراي   ناخواستهتأخير  به علت با استعانت از درگاه خداوند منان و ضمن پوزش از داوطلبين محترم، 

نظر داوطلبان را به مراتب زير ( و آرزوی موفقيت برای يكايك شركت كنندگان گرامي كرونابيماری  خاص اجتماعي موجود)

 جلب مي نمايد.

هر يك از رشته هرای تحيريلي  ی انساني شركت پااليش نفت تبريز به تفكيكليست نهائي نتايج آزمون كتبي جذب نيرو

)) بر  كاركنانيثارگران،جانبازان،رزمندگان، و فرزند ،اويژه خانواده های معظم شهداء امتياز يبضرامورد آزمون پس از اعمال 

 .به اطالع مي رسد  اساس آنچه در آگهی ثبت نام آمده بود((

    پرذيرش در هرر يرك از  جهرت اطرالع مدردد از يرفيرت شراي  اختياصي داوطلبانمطابق آگهي ثبت نام و عطف به بند 

 مده است .آ 1جدول شماره مراتب در  نياز ،رشته ها و مشاغل مورد

فهرسرت جهرت اندرام ميراحبه فني،تيييري از از تاريخ اين اطالعيه  روز آينده 10خاطر نشان مي گردد حداكثر يرف 

بر حسب امتياز نهائي آزمون كتبي و رتبه اعالم شده در هر يك از رشته های مورد آزمون دعوت اين مرحله  شده اولويت بندی

 ان تا روز مياحبه آمادگي الزم را فراهم آورند . لذا مقتضي است داوطلب بعمل خواهد آمد.

 «. اطالع رسانی خواهد شد 09/07/1399روز ، ساعت و محل مصاحبه از طریق آدرس اینترنتی شرکت در مورخه » 

 درصرد %50نفر  4برابر و برای مشاغل بيش از  3نفر باشد حداكثر  4كه يرفيت پذيرش آنها تا  يمزيد اطالع برای مشاغل

 . آمدخواهد بعمل ي دعوت ياعالم شده برای مياحبه فني، تيي بر يرفيت افزون

 اعالم شده با طي مرحله مياحبه و تعداد داوطلبين فوق الذكر تكميل نگردد از نفررات برا اولويرتيرفيت پذيرش چنانچه 

 .شدجهت مياحبه فني، تيييي دعوت بعمل خواهد ،براساس نمره آزمون كتبي و رتبه  بعدی

 :زیر را به همراه داشته باشند مدارك   و کپیاصل برای انجام مصاحبه فنی و تخصصی ست داوطلبان به هنگام حضور ضروری ا

 از تمام صفحاتكپي  ،شناسنامه توضيح دار بودن اصل و كپي شناسنامه و درصورت متأهل بودن و  -1

 اصل و كپي كارت ملي)پشت و رو( -2

 اصل و كپي كارت پايان خدمت )پشت و رو( -3

در آدرس اينترنتري شرركت ر زمان ثبت نرام د( كه معدل داوطلب در آن قيد شده باشد)ل و كپي مدرك تحييلي اص -4

 بارگذاری شده بود

مراه  6بريش از  و رزمنرده %25براالی  ، جانبرازه، آزادشرهيد  اصل و كپي مدارك و مستندات دال بر ايثارگری) فرزند -5

 (كاركنان شركتو فرزند ماه متناوب  9متوالي و 

 عمومی داوطلباانآگهي ثبت نام و در بيش شراي   3كه در صفحه بودناصل و كپي مدارك و مستندات دال بر بومي  -6

كرد  مطابقربايدان شرقي، غربي و اردبيل ساكن يكي از استان های آذ متولد وبرای شركت كنندگان بومي،  )قيد شده بود.

 (نياز نيواهد بود ، ملي

مسرتندات و اطالعرات شرود داوطلرب  محررزانچره نچ، ا مراحل بعدی جرذب و پرس از آن در مرحله مياحبه ي تذکر مهم :

 .  شداز ادامه مراحل بعدی محروم خواهد  ، ئه نموده و يا فاقد شراي  مندرج در آگهي بودهاخالف واقع ار
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 های فني و تييييو آموزش  HSE ، زبان انگليسي،ITآموزش های عمومي از قبيل سوابقمدارك و اصل و كپي  -7

،  مرتبطهماهنگی های فراهم آوری شرایط الزم و قبل از حضور در محل مصاحبه جهت  بيماری کروناابتال به  یا درصورت داشتن عالئم و -8

 همين اطالعيه ( 11) از طریق بند  .مطلع نمایندرا مسئولين ذیربط 

 تاكيرداً وبروده الزامري  ماسك صاورت داشتن همراه،رعایت فاصله های اجتماعیهنگام حضور در اندام فرآيند ميراحبه  -9

 حضور يابيد.اعالم شده در محل دقيقه قبل از ساعت مقرر مصاحبه  45 صرفاً جهت تحويل مدارك و مستندات

رشته های تحييلي مورد آزمون برای مشراغل سرازماني اعرالم شرده وجرود  اغلبدر احتمال افزايش يرفيت پذيرش  -10

 . پيش بينی می شودجهت تکميل ظرفيت ز دواطلبان ذخيره برای مصاحبه لذا احتمال دعوت ا .دارد

 041-21148135و  041-21148130جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداری مي توانيرد برا شرماره تلفرن هرای  -11

 تماس حاصل فرمايند.

 آزمون كتبي روی لينك زير كليك نمائيد . و نتيدهرای مشاهده فهرست اولويت بندی شده ب -12

 
 

                                                                                  

 تأمين و برنامه ریزی نيروی انسانی                                                                        

 مدیریت منابع انسانی                                                                          

 شرکت پاالیش نفت تبریز                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1ويرايش 

 مشاهده فهرست


