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   FIE-SE کد استخدام -  قیابزاردق یکارشناس فن

 /کنترلکیالکترونبرق  سانسیحداقل ل •
 یکنترل یھا ستمیو س قیابزار دق یسال سابقھ کار در خصوص مھندس ۳حداقل  یدارا •
 مرتبط یپروژه ھا یمھندس یمدارک شرکت در مناقصھ و مدارک فن ھیتسلط بر تھ •
 AutoCAD  لیاز قب یطراح یتسلط بر نرم افزار ھا •
 SIEMENS, ABB, YOKOGAWA, E&H برندھایآشنایی با  •
 یسیتسلط بر زبان انگل •
 سیمرتبط و آف یمسلط بھ نرم افزارھا •

   AUE-SE کنترل، کد استخدام یھا ستمیس یفن کارشناس

 /کنترلکیبرق الکترون سانسیحداقل ل •
  PLC, DCSقبیل از  یکنترل یھا ستمیسال سابقھ کار در خصوص س ۳حداقل  یدارا •
 قبل و بعد از قرارداد یو مھندس یمدارک فن ھیتسلط بر تھ •
 SIEMENSبرند   ھایPLCکامل با  آشنایی •
  SIEMENS, HONEYWELL, YOKOGAWA یبرندھابر تسلط  •
   EPLAN لیکنترل از قب ستمیس ی الکتریکال وطراح یتسلط بر نرم افزار ھا •
 یسیتسلط بر زبان انگل •
 سیمرتبط و آف یمسلط بھ نرم افزارھا •

   ACF-SEکد استخدام -آناالیزر ابزار دقیق کارشناس

 کیمکان یمھندس ایو  ، مھندسی نفتیمیش یمھندس ک،یالکترون سانسیحداقل ل •
 عیگاز و ما یزرھایسال سابقھ کار در خصوص آناال 2حداقل  یدارا •
  مربوطھ مناقصھفنی مھندسی و تھیھ پروپوزال فنی مدارک  ھیتسلط بر تھ •
  P&ID (AutoCAD) بر نقشھ ھاتسلط  •
 یسیتسلط بر زبان انگل •
 سیمرتبط و آف یمسلط بھ نرم افزارھا •

   FAC-SE کد استخدام -مدلینگ ،طراح سھ بعدی  یفن کارشناس

 مکانیک سانسیحداقل ل •
  قطعات و تجھیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی   As builtسابقھ تھیھ مدل سھ بعدی و نقشھ ھای دوبعدی و سال 2حداقل  دارای •
 قبل و بعد از قرارداد یو مھندس یفن نقشھ ھای ھیتسلط بر تھ •
 Solid Works یتسلط کامل بھ نرم افزار طراح •
 AutoCADبھ نرم افزارھاي  تسلط کامل •
 یمھندس یھا handbookتسلط کامل بھ استفاده از استانداردھا و  •
 یسیتسلط بر زبان انگل •
 سیمرتبط و آف یمسلط بھ نرم افزارھا •
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  PME-JUکد استخدام  -هماهنگ کننده پروژه هاي ابزار دقیق و سیستم کنترل 
 حداقل لیسانس مهندسی صنایع  •

 سال سابقه کار مرتبط  2داراي حداقل  •

 ابزار دقیق و سیستم کنترلآشنایی با با مفاهیم  •

 داراي توانمندي در مذاکره و پیشبرد پروژه و روابط اجتماعی باال  •

 , MSP , PRIMAVERAآفیس نرم افزارهاي  با آشنایی •

 تسلط بر زبان انگلیسی •
   PRE-JUکد استخدام  -  کارشناس خرید و تدارکات کاال  

 عیصنا یمهندس ی و یاصنعتیا و  یمال ،یبازرگان يها شیگرا با تیریمدحداقل لیسانس  •
 مرتبطسال سابقه کار  2داراي حداقل  •

 تسلط بر مکاتبات بازرگانی (خصوصا مکاتبات خارجی) و ترم هاي اینکوترم •

 آشنایی با مراحل حمل و ترخیص کاال و اخذ مجوزات الزم   •

 مراحل ثبت و سفارش کاال، و اخذ مجوزات الزم از وزارت صنایع و بانک مرکزيآشنایی با تمامی  •

 تسلط بر زبان انگلیسی •

 آفیسمسلط به نرم افزارهاي مرتبط و  •

  یکیگراف يبر نرم افزارهانسبی  تسلط •
   ITE-JUکد استخدام  -و شبکه  ITکارشناس 
 مرتبط يها نهیتجربه در زم يدارا ای، نرم افزار و سخت افزار و IT یت يآ یمهندسحداقل لیسانس  •

 مرتبط (اولویت با اشخاصی که داراي نامه رضایت مندي از کارفرمایان قبلی باشند)سال سابقه کار  3داراي حداقل  •
 کروسافتیسرور ما ندوزیتسلط به و •
 VMWAREاز جمله  يساز يمجاز يبه نرم افزارها تسلط •

 VoIPتسلط به سیستم  •
 يساز يو مباحث مجاز نگیوتیکلود کامپ Cloud Computingبا  ییآشنا •
 یسیبرنامه نو ياز زبانها یکل شناخت •
 وزرهای يو نرم افزار يانجام امور سخت افزارتسلط بر  •
  يو نرم افزار يسخت افزار زاتیو تجه ستمهایس دیو خر یسنج ازینتوانایی و تسلط کامل بر  •
 ينرم افزار يها سیشبکه و سرو يسخت افزارها يراه اندازتسلط بر  •
 شبکه يعملکرد اجزا يو ارتقا يساز نهیبهتسلط بر  •

 شبکه زاتیتجه حیعملکرد صح يرو یشگیو هم یفن نظارتتوانایی بر  •

 در شبکه در سطح استاندارد تیامن يبرقرارتوانایی در  •

 آفیسمسلط به نرم افزارهاي مرتبط و  •

  یکیگراف يبر نرم افزارهاتسلط کامل  •

 

 


