
  

 
 

 جذب نیزوی انسانی شزکت پاالیش نفت شیزاس 2ه راطالعیه شما
 

 تاشذ:تٍ ششح ریل می ،جزب ویشي ایه ششکتسساوذ مىاتع آصمًن کتثی میتٍ اطالع پیشي اطالعیٍ عمًمی قثلی مىتشش شذٌ تًسط ایه ششکت، 
 

 رشتِ تحصيلي
 هٌابع آسهَى

 آسهَى تخصصي

 مهندسی شیمی

 تزهَدیٌاهيک
 يک سياالتهکاً

 اًتقال جزم ٍ عوليات ٍاحذ
 اًتقال حزارت

 ( HSEایوٌي، بْذاشت ٍ هحيط سیست )

 مهندسی برق

 هاشيي ّای الکتزیکي
 سيستن ّای کٌتزل خطي

 2ٍ  1هذارّای الکتزیکي 
 ریاضي هٌْذسي

 1الکتزًٍيک 

 حسابداری
 حسابذاری هالي

 حسابذاری صٌعتي
 حسابزسي

 :  1تذکز **
شرایط احراز اولیه  بر اساس ،گشدیذٌ استت اسسال اص طشیق پست تٍ ایه ششکت  محدوده ی زمانی اعالم شدهکٍ دس  دايطلثاویمذاسک 

ص طشیق آگُی َای ا ومایىذ،مجًص حضًس دس آصمًن سا کسة ياجذ ششایط شىاختٍ گشدوذ ي  کٍ کساویاسامی   يتشسسی  اعالم شده در آگهی
 عالم می گشدد.ا دس سایت ششکتفقط تعذی 

 : 2تذکز **
محد   معدد  و  تذیُی است طثق تزکش قثلی اعالم شذٌ دس آگُی جزب، ايلًیت تا کساوی است کٍ تشاستا  ايلًیتت َتای اعتالم شتذٌ        

 تاالتشیه ششایط سا داشتٍ تاشىذ. (تحصی 
 : 3تذکز **

     دايطلثتان  ( اوجتام خًاَتذ شتذ،    www.sorc.irتا تًجٍ تٍ ایىکٍ کلیٍ اطالع سساوی َای تعذی ایه آصمًن، تىُا اص طشیق ستایت شتشکت    
تاریخ ٍ ًحوَُ   ى،اساهي داٍطلباى هجاس بزای شزکت درآسهَتایست دس طًل فشآیىذ جزب ویشي تشای آگاَی اص اطالعیٍ َا  شتامل:   می

سایت مشاجعٍ ي کسة اطالع مستمش تٍ  تًسصٍ تٍ سایز هَارد(  آسهَى بزگشاریٍ هکاى تاریخ ٍ ًحَُ ، دریافت کارت آسهَى ٍرٍدی
 ایجاد وخًاَذ کشد.يی َیچگًوٍ حقی تشای  ،تغییشات احتمالی آصمًن یا یات يیعذم اطالع دايطلة اص مشاحل، جضومایىذ ي 

 :  4تذکز **
مشاحل جزب، مطالثٍ کت َیچ گًوٍ َضیىٍ وقذی اص دايطلثان دسیافت وىمًدٌ است. لزا چىاوچٍ تا افشادی مًاجٍ شذیذ کٍ تٍ تُاوٍ پیگیشی ایه شش

 مىعکس وماییذ.  709-83907183اداسٌ حشاست ایه ششکت تٍ شماسٌ تٍ يجٍ وقذ یا َشوًع امتیاصی داشتىذ، ضمه عذم پشداخت، سشیعا مشاتة سا 
 

 مديريت منابع انساني         

 برنامه ريزي نیروي انساني و تامین
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http://www.sorc.ir/

