آگهي دعوت به همكاري

شركت كشت و صنعت نیشکر دهخدا به منظور تامین نیروي انساني مورد نیاز خود در چارچوب قانون كار و تامین
اجتماعي از بین داوطلبان مرد در استان خوزستان در مقاطع تحصیلي دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانس و
فوق لیسانس رشته هاي تحصیلي مندرج در جدول بند ب را از طریق آزمون كتبي ،مصاحبه ،طب صنعتي و گزینش
دعوت به همکاري مي نماید.
الف  :شرايط استخدام
 -1تابعیت دولت جمهوري اسالمي ایران.
 -2اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
 -3عدم سوء پیشینه كیفري.
 -4داشتن تندرستي و توانایي كامل جسماني و سالمت رواني.
 -5عدم تعهد كار و اشتغال به صورت قراردادي ،پیماني و رسمي در مراكز دولتي و غیردولتي.
 -6دارا بودن كارت پایان خدمت و یا معافیت دائم كامپیوتري (بجز معافیت پزشکي).
ب :رشته هاي مورد نياز
ردیف

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

تعداد مورد نیاز

نوع رابطه استخدامي

1

دیپلم

علوم تجربي/ریاضي

2

پیمانکار (تأمین نیرو)

2

دیپلم

راه و ساختمان

2

پیمانکار (تأمین نیرو)

3

فوق دیپلم

شیمي

1

پیمانکار (تأمین نیرو)

4

فوق دیپلم

راه و ساختمان/عمران

1

پیمانکار (تأمین نیرو)

5

فوق دیپلم

مکانیک گرایش تاسیسات صنعتي

1

قراردادي

6

فوق دیپلم

حسابداري

1

قراردادي

7

لیسانس و فوق لیسانس

مهندسي صنایع

3

قراردادي

8

لیسانس و فوق لیسانس

آمار و ریاضي

1

قراردادي

9

لیسانس

عمران

1

قراردادي

11

لیسانس

مهندسي منابع طبیعي گرایش محیط زیست

1

قراردادي

1

ج :شرط سنی
 -1دارا بودن حداكثر  25سال براي مقاطع تحصیلي دیپلم و فوق دیپلم (متولدین  1371/19/31به بعد)  ،حداكثر31
سال براي لیسانس(متولدین  1366/19/31به بعد) و 32سال براي مقطع تحصیلي فوق لیسانس (متولدین 1364/19/31
به بعد).
* موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه هاي معتبر ،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 به حداكثر سن خانواده معظم شهداء ،جانبازان  ،آزادگان و مفقوداالثر به میزان  2سال اضافه ميشود. براي ساكنین روستاهاي اطراف شركت حداكثر  1سال به سقف سني داوطلب افزوده خواهد شد. براي كساني كه خود یا بستگان درجه یک آنها زمینهاي خود را به شركت واگذار نمودهاند حداكثر  2سال بهسقف سني افزوده خواهد شد.
 براي كساني كه در بخشهاي پیمانکاري شركت نیشکر دهخدا مشغول بکار مي باشند تا میزان  3سال به حداكثرسن اضافه ميشود.
تذکر :در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن داوطلبان با مراعات موارد فوق الذكر نبايد برای
مقاطع تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم از  03سال و ليسانس از  03سال و فوق ليسانس 03سال بيشتر
باشد.
 -2ثبت نام صرفاً جهت افراد بومی استان خوزستان میباشد.
تبصره  :2-1داوطلب بومي به فردي اطالق ميشود كه متولد یکي از شهرها یا روستاهاي استان خوزستان بوده یا
دیپلم خود را از یکي از شهرها یا روستاهاي استان خوزستان اخذ كرده باشد.
تبصره :2-2گواهي اتمام دوره پیش دانشگاهي و محل اخذ آن براي تعیین بومي بودن مالك نبوده و مالك
مورد پذیرش پایان دوره متوسطه مي باشد.
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د :شرط معدل
معدل قابل قبول جهت شركت در آزمون استخدامي به شرح ذیل است:
 -1دارا بودن حداقل معدل  41براي مقاطع تحصیلي دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس.
-2دارا بودن حداقل معدل  41براي مقطع فوق لیسانس.
تبصره:1
** براي كساني كه در بخش هاي پیمانکاري شركت كشت و صنعت نیشکر دهخدا مشغول بکار مي باشند و
ساكنین روستاهاي اطراف و افراد زمین داده؛ تا میزان  1نمره از حداقل معدل مجاز كسر مي شود.
** براي خانواده هاي معظم شهداء ،جانبازان،آزادگان و مفقوداالثر؛ تا میزان  1نمره از حداقل معدل مجاز كسر
مي شود.
هـ  .نحوه ثبت نام
داوطلبان در صورت داشتن شرایط الزم ميتوانند از تاریخ  01/90/43حداکثر تا پایاان وقا
اداري مورخ  01/90/22بر اساس مدارک اعالمي مندرج در بند« و» و ارسال آنها باه آدرس

الكترونیكيdehkhodasugarcane@gmail.com

نسب

به ثب

نام اقدام نمایند.

و :مدارك مورد نياز
 -1اسکن و ارسال فیش بانکي مبني بر پرداخت مبلغ  2110111ریال به حساب شركت كشت و صنعت نیشکر دهخدا
به شماره حساب  39411109بانک كشاورزی شعبه بلوار گلستان قابل پرداخت در كلیه شعب بانک كشاورزي
سراسر استان.
 -2اسکن و ارسال تصویر مدرك تحصیلي (موقت یا دائم)كه معدل در آن ذكر شده باشد ،ضمناً از ارسال گواهي
تحصیلي صادره خطاب به سازمانها و حوزه نظام وظیفه عمومي به جاي مدرك تحصیلي خودداري شود.
 -3اسکن و ارسال تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم كامپیوتري( بجز معافیت پزشکي) از هر دو طرف
كارت.
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 -4اسکن و ارسال تصویر شناسنامه و در صورت دارا بودن توضیحات؛ تصویر صفحه توضیحات شناسنامه الصاق
گردد.
 -5اسکن و ارسال تصویر كارت ملي داوطلب.
 -6اسکن و ارسال یک قطعه عکس  3×4تمام رخ كه در سال جاري گرفته شده باشد.
 -7اسکن و ارسال تصویر مدرك تحصیلي دیپلم به منظور تائید بومي بودن آن دسته از داوطلباني كه محل تولد آنان
استان خوزستان نمي باشد.
 -8اسکن و ارسال تصویر مدارك مربوط به افراد شاغل در بخش هاي پیمانکاري شركت كشت وصنعت نیشکر
دهخدا ،افراد زمین داده ،خانوادههاي معظم شهداء ،جانبازان،آزادگان ،ایثارگران و مفقوداالثر.
 -9اسکن و ارسال قبض آب یا برق جهت آن دسته از داوطلباني كه ساكن روستاهاي همجوار شركت مي باشند.
داوطلبين می بايست در هنگام ارسال تصاوير مدارك موارد زير را حتماً رعايت فرمايند:
.1فرمت تصاویر  ، JPg.حداكثر حجم هر فایل  311كیلو بایت و رزولوشن Dpi111
.2تمامي متن مدارك خوانا و عکس داوطلب قابل شناسایي باشد؛(به مدارك ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد).
.3فایل كلیه مدارك ابتدا در قالب یک فایل با پسوند  Zipفشرده و با نام متقاضي ارسال شوند .بعنوان مثال
()ehsan-amiri.zip

 -4داوطلبين جهت اطالع از نحوه دريافت کارت و تاريخ برگزاري آزمون می بايست در قسمت
موضوع يا  subjectايميل؛ حتما شماره تماس خود را قيد نمايند.
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ز :مواد آزمون:
ردیف

مقطع تحصیلي

رشته تحصیلي

1

ديپلم

علوم تجربي/رياضي

2

ديپلم

راه و ساختمان

0

فوق ديپلم

شيمي

4

فوق ديپلم

راه و ساختمان/عمران

3

فوق ديپلم

6

فوق ديپلم

3

ليسانس و
فوق ليسانس

مواد آزمون
مجموعه دروس(:رياضي -شيمي -فيزيک)
مجموعه دروس(:مصالح ساختماني-نقشه كشي-روش های اجرايي ساختمان)
مجموعه دروس(:شيمي آلي -شيمي معدني -شيمي تجزيه -شيمي فيزيک)
مجموعه دروس(:تکنولوژی و قالب بندی و آرماتور -نقشه كشي ساختمان  -نقشه
برداری ساختمان -محاسبات ساختمانهای بتني)

مکانيک گرايش

مجموعه دروس(:رسم فني -روش های توليد -مباني كنترل خوردگي -سيستم های كنترل

تاسيسات صنعتي

تاسيسات)

حسابداری
مهندسي صنايع

مجموعه دروس(:حسابداری صنعتي -حسابداری شركت ها-حسابداری مالي -حسابداری
مالياتي)
مجموعه دروس(:برنامه ريزی و كنترل پروژه -برنامه ريزی و كنترل موجودی -اصول
مديريت و تئوری سازمان  -اقتصاد مهندسي –برنامه ريزی و نگهداری تعميرات)
مجموعه دروس رياضي محض و كاربردی(:نظريه معادالت ديفرانسيل با مشتقات -توابع

8

ليسانس و
فوق ليسانس

آمار و رياضي

مختلط -1رياضيات گسسته)
مجموعه دروس آمار(:احتمال  -كنترل كيفيت آماری-آناليز رياضي -محاسبات آماری-
روش های ناپارامتری)

9

ليسانس

عمران

13

ليسانس

محيط زيست

مجموعه دروس(:تکنولوژی بتن -مقررات ملي ساختمان -مکانيک خاک-متره و برآورد-
روسازی راه)
مجموعه دروس(:شناخت محيط زيست-زيست شناسي حفاظت -آفات و بيماری های
گياهي-ارزيابي محيط زيست -اكولوژی منابع آب)

تذکرات بسيار مهم:
 -1مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در اين راهنما و حسب شرايط ،ساير قوانين و
مقررات مربوطه بر عهده داوطلب خواهد بود و کليه داوطلبان مكلفند پس از حصول اطمينان از احراز شرايط
مورد نياز ،با آگاهی کامل نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند .چنانچه در هريك از مراحل حتی پس از شروع
بكار مشخص گردد داوطلبی اطالعات خالف واقع اعالم نموده موضوع استخدام وي منتفی و در صورت صدور
حكم استخدامی ،حكم مذکور لغو و بال اثر می گردد.
 -2مدارك واصله و وجوه واريز شده قابل استرداد نمی باشد.

توجه:
 -1از پذیرفته شدگان نهایي قراردادي  ،تعهد محضري به مدت  5سال مبني بر خدمت در محل تعیین شده از سوي
شركت ،اخذ خواهد شد.
 -2تاریخ برگزاري آزمون ،محل دریافت كارت ورود به جلسه و محل آزمون متعاقبا از طریق پیامک اعالم خواهد
شد.
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