
16واحد ،ویدساختمان جا،2پالك ،نبش کوچه ندا،باالتر از میدان سروی،بلوار شهید پاك نژاد شمالتهران، سعادت آباد، نشانی: 
22134859، دورنگار: 22134855، تلفن امور آموزشی و پشتیبانی: 22134860تلفن مالی و اداري:

www.yektaweb.com    yektaweb@gmail.com    info@yektaweb.com
1

یکتـــاوب افــــزار شرق
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پیوست: 

بسمه تعالی

1- 910427اطالعیه شماره 
شرکت یکتاوب افزار شرق

تعدادي نیروي پرسنلی براي استخدام
مدیریت سرور، آموزش، برنامه نویسی و گرافیک

و اجراي طرح بهسایت (بخش گرافیک)توسعه برنامه ها، فنی و به منظور تسریع در براي تکمیل کادر افزار شرقشرکت یکتاوب
کند.استخدام میباالبه صورت تمام وقت و با حقوق پرسنلی حرفه اي به شرح زیرنیروينی، تعدادينیز تقویت بخش پشتیبا

:ویژگی هاي عمومی

o(اپراتوري اولیه و مجموعه آفیس) آشنایی عمومی با کامپیوتر
oو نرم افزارهاي مدیریت محتوابا محیط وب و اینترنتکاملآشنایی
oعالیت مورد نظر و ارایه نمونه کارداراي سابقه کار مفید در زمینه ف
oها و تایپ عبارات و اصطالحاتآشنایی با زبان انگلیسی در حد تلفظ صحیح واژه
oو ترجیحا منطقه اي نزدیک به شرکتساکن تهران

هاي زیر جزو نکات مثبت ارزیابی خواهد شد.توانایی

oهاي وابستهاخهکامپیوتر یا شمرتبط،در موضوعیا باالترداشتن مدرك کارشناسی
oهاي علمی و دانشگاهیتجربه کار در شرکت هاي معتبر با زمینه کاري مشابه یا سازمان
oکوشی، آرامش)داري، انگیزه کافی، خالقیت و نوآوري، سختتی و اخالقی مناسب (اخالق، تعهد و وجدان کاري، امانتیشرایط شخص
o کاري منظمدقت و نظم در انجام و تحویل امور و ارایه گزارش هاي
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:توانمندي هاي مورد نظر براي نیروهاي طراح و گرافیست

o نرم افزارهاي گرافیک به ویژه فتوشاپتسلط کافی به
oخالقیت در کار براي طراحی قالبهاي گرافیکی پایگاه ها، آیکن ها و نمادهاي سفارشی
oسرعت کار باال براي ارایه طرح هاي گرافیکی حرفه اي و قابل قبول
o ویژه)(امتیاز هاي فشرده آموزشیافزارهاي تولید لوحبا نرمآشنایی
oویژه)(امتیاز آشنایی با ابزارهاي ساخت فالش یا تصاویر متحرك

:توانمندي هاي مورد نظر براي مدیریت سرور

o به راه اندازي و مدیریت سرورهاي لینوکس (به صورت تصویري و متنی)تسلط کافی
oایج مدیریت سرور (تسلط کافی به نرم افزارهاي رCPanel ،Parallel Plesk(... و
oتخصص راه اندازي و مدیریت نرم افزارهاي مدیریت پست الکترونیک
oتخصص راه اندازي و مدیریت نرم افزارهاي امنیتی روي سرور هاي لینوکس
oآشنایی با مباحث مرتبط با ثبت دامنه و میزبانی وب

:ویسیتوانمندي هاي مورد نظر براي برنامه ن

o به برنامه نویسی با زبان هاي تسلط کافیPHP وJava Script

o تسلط و تجربه کافی براي استفاده و توسعه از افکت هاي پیشرفتهAJAX

oافزارهاي طراحی پایگاه و کد نویسیآشنایی با نرم
o آشنایی با سیستم مدیریت بانک اطالعاتیMySQL
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:توانمندي هاي مورد نظر براي آموزش

oظاهر و گفتار مناسب براي مدیریت جلسات آموزشی
oآشنایی با مباحث وب و اینترنت و سامانه هاي مدیریت محتوا
oتوانایی مدیریت جلسات آموزشی
oامکان حضور در ماموریت هاي تهران و شهرستان ها

روش و مراحل استخدام:
ه اینترنتی شرکت را بررسى کنید و با طرح بهسایت آشنا شوید:و سوابق شرکت پایگاهاى فعالیتبراى آگاهى یافتن از زمینه-الف

http://www.yektaweb.com/find.php?item=1.173.267.fa

مشخصات،،1391مردادماه15تاریختا، حداکثر ادیددخود را داراي شرایط الزم تشخیص پس از مطالعه، که در صورتی-ب
و با پر کردن فرم استخدام در نشانی زیر ارسال نمایید.ترونیکفقط به صورت الکرامدارك و سوابق کاري

http://www.yektaweb.com/mis_dyn_frms.php?slct_f_id=10&proced_id=10

مصاحبه حضوري اول ( تحویل کپی مدارك و برابر کردن با اصل و آشنایی دوطرفه طی یک جلسه نیم ساعته)-ج

ساعت)دو(براي ارزیابی توانایی هامورد نظرن هاي آزموبررسی توانمندي ها و انجام -ج

و سپس استخدام نهاییماهیکمذاکره پیرامون مسایل مالی و اداري و عقد قرارداد کار آزمایشی به مدت -د

:توضیحات 

 شد.قرارداد استخدام مطابق با قانون کار جمهوري اسالمی ایران و شامل بیمه و سایر مزایاي قانونی تنظیم خواهد
می باشد.16الی8از ساعت ساعات کار شرکت مطابق با ساعات اداري و
تنها به صورت تمام وقت می باشد.مورد نظرشغلی هاي موقعیت


