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     جذب نيروي انساني شركت پااليش نفت تبريزمصاحبه  5اطالعيه 

  

تبريز جذب نيروي انساني شركت پااليش نفت  اين مرحله ازضمن آرزوي موفقيت براي يكايك شركت كنندگان محترم در         
داوطلبين براساس آزمون كتبي در هر يك از رشته هاي  مصاحبه روز، تاريخ ، ساعت و محلبدينوسيله  ، 4پيرو اطالعيه 
  مطابق جداول زمانبندي در كليه رشته ها جهت اطالع اعالم مي گردد . ،نيازتحصيلي مورد 

  ده و بخاطر بسپارند :نمو طالعهمبه دقت ضروري است داوطلبين محترم موارد مشروحه ذيل را 
ذيربط را از در محل مصاحبه حاضر نگردد يا به نحوي مسئولين  مطابق ساعت/ روز و تاريخ تعيين شدهچنانچه داوطلبي  -

داليل موجه و قابل پذيرشِ عدم مراجعه، مطلع ننمايد به معني انصراف از مصاحبه تلقي شده و از نفرات بعدي دعوت به 
صورت تصميم براي عدم مراجعه و مصاحبه تاكيداً با شماره تلفن هاي اعالم شده انصراف خود را  عمل خواهد آمد. لذا در

  آيد . اعالم تا اقدامات به موقع براي حضور نفر بعدي براي مصاحبه به عمل
  مجدداً تاكيد مي گردد  داوطلبان به هنگام حضور براي مصاحبه مدارك  زير را به همراه داشته باشند :

 كپي شناسنامه و درصورت متأهل بودن و توضيح داشتن شناسنامه ، كپي از تمام صفحاتاصل و  -

 اصل و كپي كارت ملي(پشت و رو) -

 (پشت و رو)/ معافيت اصل و كپي كارت پايان خدمت  -

 (كه معدل داوطلب در آن قيد شده باشد) كارشناسي اصل و كپي مدرك تحصيلي  -

ماه متوالي و  6و رزمنده بيش از  %25رگري( فرزند شهيد ، آزاده، جانباز باالي اصل و كپي مدارك و مستندات دال بر ايثا -
  ماه متناوب و فرزند كاركنان شركت) 9

اصل و كپي مدارك و مستندات دال بر بومي بودن كه در آگهي ثبت نام و در بخش شرايط عمومي داوطلبان قيـد شـده    -
شركت كنندگان بومي، متولد و ساكن يكي از استان هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل مطابق كد ملـي ،   بود.( براي

 نياز نخواهد بود)

آگهـي   5(براي داوطلبان مشمول تبصـره  و گواهي معتبر از محل كاراصل و كپي مدارك مربوط به سابقه كار مرتبط با گواهي معتبر بيمه  - 
 جذب الزامي است)

 و آموزش هاي فني و تخصصيHSE ، زبان انگليسي،ITمدارك و سوابق آموزش هاي عمومي از قبيل اصل و كپي -

دقيقه قبل از ساعت مقـرر   45تاكيداً جهت تحويل مدارك و مستندات صرفاً ،هنگام حضور در انجام فرآيند مصاحبه  -
 .مصاحبه در محل اعالم شده حضور يابيد

بعدي جذب و پس از آن ، چنانچه محرز شود داوطلب مستندات و اطالعـات خـالف   در مرحله مصاحبه يا مراحل تذكر مهم : 
 واقع ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده از ادامه مراحل بعدي محروم خواهد شد

و  041-21148097و  041-21148130جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري مي توانيـد بـا شـماره تلفـن هـاي       -
 تماس حاصل فرمايند.21148046-041

  (كوي قدس)) منازل شركت پااليش نفت تبريزعليه السالمامام رضا( فلكهل گلي باالتر از ئآدرس محل مصاحبه: تبريز جاده ا
  خواهد گرديد.اطالع رساني شايان ذكر است در صورت تغيير در برنامه زمان بندي ، متعاقباً 

  مديريت منابع انساني                                                                          
  شركت پااليش نفت تبريز                                                                         

  
  

  


