
 هاامور شفاخانههمکار  عنوان بست:

 

 019 نمبر اعالن: معاونت علمی تدریسی ساحه کاری: 

 17/06/1399 تاریخ اعالن: باشد.نوعیت قرارداد: یک ساله و قابل تمدید نیز می

 25/06/1399 تاریخ ختم اعالن: ساعات کاری: تمام وقت 

 نفر 1 :تعداد پذیرش اداری نوعیت کار: 

 شودو به درجه ماستری ارجعیت داده می حد اقل لیسانس تحصیالت: دانشگاه حهیمطابق المقدار معاش: 

 ، کمپیوتر ساینس، علوم سیاسیاقتصاد ساحه تحصیلی: دو سال تجربه کاری مرتبط با وظیفه را داشته باشد.حد اقل  تجربه کاری:

 

 :مسئولیت پاسخگویی

 معاونت علمی تدریسی .1

 شغلی:الزامات 

 های الزم:مهارت

 های پشتو و انگلیسیبلدیت کامل به زبانهای الزامی: مهارت .1

 آفیس.با نرم افزارهای آشنائی کامل فنی:  های مهارت .2

 توانایی مدیریت و رهبری افراد زیر مجموعه و برقراری ارتباط موفق داشته باشد.های انسانی: مهارت .3

 انجام وظیفه، دفت و سرعت کافی در امور محول شده. های شخصیتی: انگیزه و پشتکار درویژگی .4

 :مسئولیت ها

 های اداره و پاسخگو به مقامات باالتر.حفظ محرمیت اسناد، مکاتبات، مذاکرات، برنامه .1

 و انجام وظایف در موعد مقرر. دانشگاهرعایت نظم و انضباط و مقررات دانشگاه و حضور مستمر در  .2

 در انجام وظایف. رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه .3

 طبق قانون به او سپرده میشود. معاونت علمی تدریسیسایر موارد که از جانب  .4

 :دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام

بدست آورده و اسناد  Www.knu.edu.afرا از طریق ویب سایت دانشگاه  استخدام انیفرم ثبت نام متقاضتوانند اشخاص واجد شرایط می

داراالمان جنب لیسه واقع سرک )ص(بعد از ظهر به مدیریت منابع بشری دانشگاه خاتم النبیین 4صبح الی  8مورد نیاز را همه روزه از ساعت 

 ارسال نمایند. Hr@knu.edu.afآنرا و اسناد مکمل مورد نیاز را از طریق ایمل آدرس توانند سافت تسلیم دهند. و همچنان میحبیبیه 

 

http://www.knu.edu.af/


 پروسه جذب:

بعد از بررسی اسناد متقاضیان، اشخاص واجد شرایط برای مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد، لذا آدرس مشخص خویش را توام با شماره 

 شود. تماس و ایمیل آدرس در فرم ثبت نام متقاضیان استخدام بطور دقیق بنویسید. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی

 . اسناد تجربه کاری 2. اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا 1ه گردد: اسناد ضروری که ضمیم

 مدیریت منابع بشری تماس گرفته شود. 0788777772در صورت ضرورت به شماره تماس 

 


