إعالن رقم ()2020/٢
يســر المركــز الوطنــي للتشــغيل أن يعلــن عــن توفر فرص عمل بســاح
الســلطاني العُ مانــي ،وذلــك وفــق الشــروط الخاصــة بــكل فرصــة
الجــو
ُ
وكمــا هــو موضــح قريــن كل منهــا ،وســيتم استقبــــــــــال الطلبـــــــــــــات
مــن يــوم الثالثــاء الموافــق 7ينايــر 2020م ،وحتــى يوم الســبت الموافق
18ينايــر 2020م ،فعلــى مــن يجــد فــي نفســه الرغبــة لشــغل إحــدى
الفــرص ومســتوفي ًا للشــروط المحــددة التقــدّم عبــر موقــع تجنيــد
( )TAJ.NCE.GOV.OMأو عبر إرســال الرســالة النصية القصيرة التالية:
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أوال :فرص العمل
رقم الفرصة

الفرصة

الخدمة

11686

معلم لغة انجليزية
(ذكور)

ً
حاصال على شهادة بكالوريوس التربية في تخصص اللغة
أ .أن يكون
االنجليزية بتقدير ال يقل عن ( جيد ) أو لديه تأهيل تربوي بذات التخصص
من إحدى الجامعات او الكليات المعترف بها من وزارة التعليم العالي.
ب .ان يكــون حاصـ ً
ـا علــى مســتوى ال يقــل عــن ( )6فــي إمتحــان (.)IELTS
ج .ان التزيــد فتــرة الخبــرة عــن ( )3ســنوات لمــن لديــه خبــرة عمليــة.

11687

معلم حاسب آلي
( ذكور)

ً
حاصــا علــى شــهادة بكالوريــوس التربيــة تخصــص الحاســب
أ .أن يكــون
اآللــي بتقديــر ال يقــل عــن ( جيــد ) أو لديــه تأهيــل تربــوي بــذات التخصــص
مــن إحــدى الجامعــات أو الكليــات المعتــرف بهــا مــن وزارة التعليــم العالــي.
ب .اال تزيد فترة الخبرة عن ( )3سنوات لمن لديه خبرة عملية.

ثاني ًا  :الشروط العامة
 أن يكون المتقدم عماني الجنسية باألصل. أن يكون مقيد ًا بالمركز الوطني للتشغيل. أن ال يكون متزوج ًا بغير عمانية ،بإستثناء ما أجازته القوانين المختصة. أن ال يتجاوز العمر عن ( )35عام ًا. أن يكون الئق ًا "طبي ًا" ومستوى اإلبصار (.)6/6 أن اليقل الطول عن ()165سم ،وكتلة الجسم ال تزيد عن (.)25 أن يجتاز اإلختبارات والمقابالت الشخصية. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف واألمانة. يعد الطلب ملغي ًا إذا ثبت في أي وقت مايخالف الشروط العامة أو شروط شغل الفرصة مهما كانتاألسباب ونتيجة االختبارات والمقابالت الشخصية.
 -لن يعتد بأي طلب يقدَم قبل أو بعد انقضاء فترة اإلعالن.
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طلب التقدم على الفرصة

٨٠٠٥٧

رقم الفرصة  #الرقم المدني AT

٢

إللغاء الطلب

٨٠٠٥٧

رقم الفرصة  #الرقم المدني XT

٣

لإلستفسار عن الفرص التي تتناسب مع الرقم المدني للمتقدم

٨٠٠٥٧

الرقم المدني LT

4

لإلستفسار عن المتقدمين لكل الفرص التي تناسب الرقم المدني

80057

الرقم المدني NT

5

لإلستفسار عن الفرصة المتقدم لها الباحث عن عمل

٨٠٠٥٧

الرقم المدني QT
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لإلستفسار عن البيانات األساسية للمسجل
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الرقم المدني P
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لإلستفسار عن البيانات الخاصة بالمؤهل التعليمي والتخصص
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الرقم المدني E

ولمزيد من االستفسار يرجى االتصال بمركز االتصاالت على الرقم
()80077575

وهللا تعالى ولي التوفيق
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