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شركت پااليش نفت تبريز ( سهامي عام ) --------------------------------------------------------------------------

«حمايت از كاالي ارياني»

"اطالعيه نتايج آزمون كتبي استخدامي شركت پااليش نفت تبريز"
پيرو آگهي جذب نيروي انساني به اطالع مي رساند از داوطلبان گرامي در گروه مهندسي شيمي تا رتبه  91و در هر يك
از گروه هاي مهندسي مكانيك و برق تا رتبه هاي  13جهت انجام مصاحبه فني  ،تخصصي و عمومي طي هفته جاري و هفته
آينده دعوت بعمل خواهد آمد كه مراتب از طريق پيامك و يا تماس تلفني به اطالع خواهد رسيد.
الزم به يادآوري است برابر آگهي جذب  ،تعداد  70نفر در گروه مهندسي شيمي و تعداد  10نفر در هر كدام از گروه هاي
مهندسي مكانيك و برق پس از جمع بندي نتايج آزمون هاي كتبي و مصاحبه جهت انجام مراحل بعدي دعوت خواهند شد.
تذكر مهم  :همراه داشتن اصل مدارك ارسال شده (شناسنامه  -كارت ملي -مدرك تحصيلي -كارت پايان خدمت -
مدارك دال بر بومي بودن  -مستندات موارد خاص ايثارگري و جانبازي و  ) . . .در روز مصاحبه الزامي مي باشد.
با عنايت به اينكه در صورت كسب امتياز مساوي داوطلبان(تركيب امتياز كتبي و مصاحبه)  ،اولويت جذب با افراد بومي
مي باشد لذا از افراد بومي درخواست مي گردد مدارك مندرج زير را به هنگام مصاحبه به همراه داشته باشند.
شرايط بومي بودن داوطلبان ( :داشتن يكي از شرايط ذيل الذكر جهت بومي بودن كفايت مي كند)
 -1محل تولد و محل صدور شناسنامه داوطلب يكي از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي  ،اردبيل ،زنجان يا
كردستان باشد.
 -2حداقل دو مقطع تحصيلي ( ابتدائي – راهنمائي -دبيرستان-دانشگاه) را در يكي از شهرهاي استان هاي مذكور
طي نموده باشند.
 -3حداقل  4سال منتهي به تاريخ  97/7/1ساكن يكي از شهرهاي استان هاي ذكر شده باشند (اخذ تأييديه مبني بر
سكونت  4سال از شوراي محل الزامي است)
 -4فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه  3سال از سنوات تحصيلي ايشان ( اعم از ابتدائي  ،راهنمايي و
دبيرستان) يكي از شهرهاي استان هاي نامبرده باشد.
خاطر نشان ميشود همانطوري كه در آگهي آزمون استخدامي قيد شده بود  ،در هر مرحله از جذب و پس از آن
چنانچه محرز شود داوطلب اطّالعات خالف واقع ارائه نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي مي باشد  ،از انجام
مراحل بعدي محروم خواهد شد.
تأمين و برنامه ريزي مديريت منابع انساني شركت پااليش نفت تبريز

