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 «آگهي تأمين نيروي انساني» 
ت ظر دارد جهدر ن يزرشركت سيمان سفيد ني  که در تاریخ تیرماه سال جاری اعالم گردیده پیرو آگهی تأمین نیروی انسانی

. دول زیر نمایر اساس جدبذب نیرو جبه اقدام  و آزمون عملی مصاحبه  ،تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین آقایان از طریق آزمون کتبی
ندوق پستی صاز طریق  07/08/1401آید در خصوص ارسال مدارك مورد نیاز حداکثر تا تاریخاز متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می

 اقدام نمایند.   163-74915

 مالحظات نحوه گزينش مدرك تحصيلي مورد نياز رديف
 - آزمون کتبی و مصاحبه حضوری کارشناسی مهندسی مکانیک 1

 گرایش قدرت و کنترل ابزار دقیق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری مهندسی برقکارشناسی  2

 - آزمون کتبی و مصاحبه حضوری کارشناسی مهندسی صنایع 3

 - آزمون کتبی و مصاحبه حضوری کارشناسی محیط زیست 4

 - حضوری مصاحبه و کتبی آزمون کارشناسی ایمنی صنعتی 5

6 
ی، کاردانی مکانیک)تأسیسات، تراشکار

 مونتاژکاری(
آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و 

 آزمون عملی جوشکاری

داوطلبان با مدرك و تخصص جوشکاری در 
 باشنداولویت می

 - آزمون کتبی و مصاحبه حضوری کارشناسی و مهندسی شیمی 7

 ITو  کامپیوتر کلیه گرایش های مهندسی آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ITکارشناس  8

 گرایش قدرت  آزمون کتبی و مصاحبه حضوری ردانی برقکا 9

 - آزمون کتبی و مصاحبه حضوری کاردانی شیمی 10

 دیپلم جوشکاری 11
آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و 

 آزمون عملی جوشکاری
 معتبر جوشکاری کد  دارای مدرك

 
 

 شرایط:

  حداکثر ار مرتبطکل )در صورت داشتن سابقه اس 28سال و با احتساب مدت زمان خدمت سربازی  26داشتن حداکثر سن ،
 سال در نظر گرفته خواهد شد( 30سن 

 .در صورت داشتن سابقه کار، ارائه گواهی سابقه کار الزامی است 

 باشند.ریز در اولویت میمتقاضیان بومی شهرستان نی 

  باشد.میو آزمون عملی مصاحبه حضوری  کتبی،نحوه گزینش به صورت آزمون 

  نمره آزمون کتبی توسط داوطلبان جهت دعوت به مصاحبه حضوری الزامیست. %60کسب حداقل 

 داشتن سالمت کامل جسمانی 

          نداشتن سوء پیشینه و هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات 

 

http://www.neyrizcement.com/


   

neyrizcement.cominfowww.neyrizcement.com

 

 

 مدارك مورد نياز :

 ل سکونت )ثابت و همراه( و آدرس کامل محقابل دسترس  درخواست کتبی به همراه تلفن 

  کاریکار و رزومهکپی سوابق 

 پشت و رو(  کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی( 

 کپی مدرك تحصیلی 

  تمام رخ( 3*4یک قطعه عکس( 

 کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی 

 ثر داده نخواهد شد تذکر: به مدارك ناقص و فاقد شرایط ترتیب ا 

 واهد رسید.ط باشند خد شرایبه اطالع آن دسته از متقاضیان که واج و از طریق سایت شرکت لفنیآزمون بصورت ت برگزاری زمان
 

    )سهامي عام(                                                    ريزركت سيمان سفيد نيش                                                                                    
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