
 

 آگهی جذب

 :مایدنشرایط ذیل اقدام به جذب نیرو می جهت تکمیل کادر پرسنلی خود، با اروند کاوه فوالد شرکت 
 :شرایط عمومی

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران– 

 و متعهد به قوانین جمهوری اسالمی ایراناسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مبین به دین  متدین– 

 کیفریعدم سوء پیشینه – 

 عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصالح– 

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیرپزشکی– 

 ی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه ایداشتن سالمتی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت های شغل– 

 

 

 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی جنسیت عنوان شغل ردیف
تجربه 

 مرتبط
 هاصالحیت

1 
حسابرس 

 داخلی
 سال5 حسابداری لیسانس به باال مرد

 افزارهای مالیآشنایی با نرم 

 آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری و حسابرسی  

 آشنایی کامل با نظام کنترل های داخلی 

 و قوانین کار مالیات ، آشنایی با قوانین بیمه 

 خرمشهر در اشتغال 

2 
 کارشناس

 بازرگانی
 لیسانس به باال مرد

بازرگانی ، 

مکانیک، برق، 

متالورژی ، 

مدیریت یا 

 مهندسی صنایع

 سال2

 با قانون تجارت و کسب و کار داخلی آشنایی 

 زبان انگلیسی به مسلط 

 با بازارهای صنعت فوالد )داخلی و خارجی( آشنایی 

 نرم افزارهای مالی و بازرگانی آشنایی با 

  رابطه با برخورد و مذاکره                                                                                     دارا بودن روابط عمومی باال در

 ) آشنایی با فنون مذاکره ( و فروشندگان با مشتریان

 آشنایی با قوانین صادرات و اعتبارات اسنادی 

 خرمشهر در اشتغال 

3 
کارشناس 

 مالی
 سال2 حسابداری لیسانس به باال مرد

  با قوانین و مقررات بیمه و مالیات آشنایی 

 آشنایی به انجام کلیه امور مالی و استاندارد حسابداری 

 با نرم افزارهای مالی  آشنایی کامل 

 آشنایی با محاسبه بهای تمام شده واحد های تولیدی 

 خرمشهر در اشتغال 

4 
کارشناس 

 صنایع
 لیسانس به باال مرد

صنایع گرایش: 

 تحلیل برنامه ریزی

 تولید سیستمها،

 تکنولوژی صنعتی،

 صنعتی

 به باال 1331متولدین سال   سال2

 خرمشهر در اشتغال 



 

 

 باشند.می جذب اولویت در خرمشهر و آبادانبومی  متقاضیان حائز شرایط

 ارسال ذیل الکترونیکی پست درسآ به را خود کاری رزومه 51/06/89حداکثر تا تاریخ  واجدین شرایط می توانند

 )در قسمت موضوع ایمیل عنوان شغلی مد نظر جهت جذب نوشته شود(.نمایند

 .، برگزاری مصاحبه تخصصی و بررسی نتایج ارزیابی صورت می پذیردجذب بر اساس احراز شرایط فرآیند 

 115-112انسانی داخلی توسعه و منابع 531-53543435شماره تلفن 

   .comaks.co.95@gmail  آدرس ایمیل:

 

 وست رزومه ارسال گردد:یپه ک ذکر شده بمدار 
 آگهی جذب. شرایط با منطبق تحصیلی مدرک آخرین اسکن 

 شناسنامه . اول صفحه اسکن 

 کارت ملی. روی و پشت اسکن 

 دائم غیرپزشکی. معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت روی و پشت اسکن 

 3×4عکس  اسکن . 
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