
 

 

  آقا رقکار یا تکنسین برقشغل برزومه جهت 

: فردیاطالعات   

 

محل تولد                     نام پدر                                        نام و نام خانوادگی                       -  

                    

: دقیق ادرس محل زندگی-  

 

:شماره تلفن ثابت و موبایل –  

 

:وضعیت تاهل و تعداد فرزند–  

 

:تاریخ تولد  و کد ملی با ذکر روز و ماه و سال را درج نمایید–  

 

مورد نیاز برای کسب شغلو مشخصات  فردی  اولیه  مهارت  

 

باشد یا ماهر در زمینه برق تک فاز و سه فاز  تکنیسین برق با تجربه در ساخت تابلو برق سه فاز و تک فاز  

ساله در شغل برق 1و تجربه حداقلی  باشد ساکن تهران و حومه تابلو برقداخل به کارکرد تجهیزات و با تجربه آشنا   

 

:امتیازات برای کسب شغل   

(زایدفردی شما می اف تمامی مقاطع به ویژگیهایذکر) دانشگاه–مرکز آموزش عالی –کار دانش –هنرستان -دبیرستان تحصیالت  سوابق (الف  

شروع و پایان تاریخ   مقطع تحصیلی  محل تحصیل  
 دیپلم  

 فوق دیپلم  

 لیسانس  

ذکر نمایید اینجانمونه آن را و سوابق  قبلی داشتن تجربه کاری  در صورت(ب  

 نام شرکت  سمت و شرح وظایف تاریخ شروع تاریخ پایان

    



 

 

 نام شرکت  سمت و شرح وظایف تاریخ شروع تاریخ پایان

    

 

 نام شرکت  سمت و شرح وظایف تاریخ شروع تاریخ پایان

    

 

 نام شرکت  سمت و شرح وظایف تاریخ شروع تاریخ پایان

    

 

 نام شرکت  سمت و شرح وظایف تاریخ شروع تاریخ پایان

    

 

آن را شرح دهید  موارد و نوع فعالیتوموارد و  فعالیت به صورت متفرقه و غیر شرکتی ذکر نماییدصورت در  (ج   

 

 

 

 

.در صورت فعالیت در زمینه سیستمهای سرمایش و کولر گازی ذکر نمایید (د  

  



 

 

.هستید ذکر نمایید  دست به آچار اصطالحا در صورتی که سرعت عمل خوبی دارید و(ه  

 

.مینماید عنوان نماییددر صورتی که امتیاز ویژه ای دارید که شما را از بقیه متمایز (و  

 

. اگر دارید ذکر نمایید یا هر سنسور دیگر دود  - رطوبت -فشار  -به سنسورهای موجود در زمینه دما  ییآشنا(ز  

 

.اگر دارید ذکر نماییدو یا کار در محیط صنعتی و پروژه ای  به سیستم های حرارتی و برودتی ییآشنا(ح  

 

.درصورت داشتن ذکر نمایید امتیاز داردداشتن موتور یا وسیله نقلیه  (ت  

 

سال نیز به همکاری دعوت  03الی  03سال مناسب شغل فعلی هستند اما در صورت داشتن فاکتورهای مثبت در کارجو سنین  03سنین پایینتر از (ی

.میشوند  

 

داشته باشد که ( مدیران و یا اشخاص با نفوذ دیگر –قضات –کارمندان عالی رتبه دولت )آیا از اقوام شما فردی هست که سمت و یا شغل ویژه ای(ک

شما دارد و در  در صورت مثبت بودن بفرمایید چه نسبتی با .بتوانید وی را عنوان معرف انتخاب کنید  و بتوان از وی در مورد شما استعالم دریافت کرد

 چه شغلی مشغول کار هستند

 

 سواالت ویژه  

(محل زندگی فعلی).صورتی که ساکن تهران نیستید و فقط برای کار در تهران اقامت دارید ذکر نمایید در( الف  

 

.اضر اگر با اقوام زندگی میکنید یا خانه مجردی دارید ذکر نماییددر حال ح(ب  

 

.صورتی که دارای بیماری خاصی هستید در رزومه ذکر نمایید  در(ج  

 

برای خودتان تصور میکنید چقدر است ؟ ساعت  8با استاندارد قانون کار روزی  حقوقی که برای یک ماه کار( د  

 

(خیر–بله )فرمای خود رابطه خوبی داشتید ؟کار  آیا در سابقه کار قبلی با (ه  

 

؟ است در چند خط بازگو نمایید علت ترک محل قبلی چه موضوعی بوده(و  

 



 

 

کارفرمای قبلی دارید؟آخرین آیا توانایی دریافت گواهی رضایت از کار از (ز  

در حال حاضر از چه طریقی امرار معاش مینمایید ؟(ح  

(با پس انداز گذران زندگی مینمایید فعال –خودتان مستقل کار میکنید –مشغول کار هستید )  

 

 

.نمایید و هزینه های وی را تامین   باشدشما  معاش وی بعهده  در حال حاضر از خانواده و یا بستگان شخصی تحت تکفل شما است که(ط  

 

 شرایط کار و امتیازات

. هفته است  1روز تا  1میشود و بازه انجام آنها در تهران و بعضا شهرستانها انجام  ها اکثراو پروژه تهران بزرگراه ستاری است  دفتر شرکت محل   

.هزینه ایاب و ذهاب و خوراک در پروژه ها تامین میشود - 

.دارید افت اضافه کار و حق ماموریتقابلیت دری-  

. بیمه از روز اول استخدام برای پرسنل رد میشود - 

.نیست برای همه متقاضیان برابر مهارت شخص متقاضی تعریف میشود و  -تحصیالت  پایه حقوق با توجه به تجربه کارکرد و - 

 موضوع کار 

دیتا سنتر و خانه هوشمند  -سیستم های مانیتورینگ اتاق سرور    

نید با ارسال کلمه درخواست فایل رزومه این فایل را به صورت ورد وامی تدر صورتی که نوشتن و یا کپی کردن اطالعات فوق برایتان مقدور نیست 

 .ارسال نمایید  pishruncontrol@yahoo.comبه ادرس ایمیل  دریافت و پس تکمیل مجددا 

  کارجو نکات و موارد مهم  از نظر

.دارید که در تصمیم گیری های استخدامی موثر است  اینجا ذکر نماییداگر تمایل به بازگو کردن مطلبی   
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اما دانشجویان و   رزومه ارسال ننماییدکار آموزی و یا تجربه اندوزی برای  یا  ندارید و سال 1 برای حداقلاگر تجربه کار خواهشمندیم: تذکر

غل پاره وقت که در انتهای فایل به ش از طریق میخواهند کسب درآمد کنند میتوانند  تجربهنیاز به  اشخاصی که در حال حاضر بعنوان شغل دوم و یا بدون 

  .آن پرداخته شده  اعالم همکاری نمایید

 .انجام گیرد   39321012090یا شماره واتس اپ   pishruncontrol@yahoo.com   ارسال فایل پر شده به آدرس ایمیل  

 

: توجه  

اجتناب  نمایید از تماس با شماره واتس اپ حتی در ساعات اداری و غیر اداری (1  

یکسان سازی ارزشیابی  دلیل این امر بخاطرفقط از قالب فوق استفاده نمایید لطفا و  از ارسال رزومه در قالبهای آماده و از پیش تنظیم شده بپرهیزید (2

جلوگیری گرددو مدیر مجموعه در صورت عدم تطابق با سیاستهای جذب نیرو تا از اتالف وقت ایشان  برای همه کارجویان استفاده میشود  

شرایط کامل کار در صورت دعوت شدن به مصاحبه و قبولی در مرحله اول گزینش حتما برایتان توسط شخص مصاحبه  در صورت نیاز به دانستن  (0

.رفتانجام خواهد گتوجیهات گر   

.و کاملتر درج نمایید میتوانید شانس انتخاب در مرحله گزینش اولیه را افزایش دهیدهر چه بیشتر با اطالعات ارایه شده در رزومه را در صورتی که (0  

نگرانی از بابت از دست هیچ گونه  طی دوره آزمایشی و عمومیفنی –اشخاصی که به کار دعوت میشوند در صورت داشتن شرایط مناسب اخالقی (1

  .نخواهند داشت درسالیان متمادی آینده دادن شغل

د اتاق های سرور و دیتا سنتر ها ماننفنی  در محیطهای کامال است که مشتریان ما افراد تحصیل کرده با مدارج علمی حداقل کارشناسی هستند که (6

 .مشغول کار هستند

یا محل اجرای پروژه  در محل دفتر کاربطور کامل در طول روز شغل فوق نیازمند حضور فیزیکی شحص کارجو  :کار پاره وقت متقاضیان 

این شرکت  ارند نیست اما برای کسب درآمد میتوانید در زمینه تبلیغات است بنابراین مناسب متقاضیان پاره وقت و دانشجویان و افرادی که تجربه کافی ند

به صورت و اگر فن بیان خوبی دارید و یا ارتباطات ویژه و مفیدی در ادارات و سازمانها دارید هم میتوانید از این ویژگی استفاده نمایید فعالیت نمایید و یا 

این شرکت بدون حضور فیزیکی در محل این شرکت استفاده نمایید  لو پرزنت کننده محصومعرفی  تحت عنوان متخصص ارایه دهنده و پاره وقت 

مزیت این شغل آن است رآمد کنند اجرا شده و فقط با تلفن و یا موبایل کسب دتوسط متقاضی در هر جای ایران  میتواند  کاراین نوع  کسب درآمد نماییدو

تجربه و یا بی تجربه  و افراد کمدانشجویان –و برای شاغلین  ا حضور فیزیکی در محل این شرکت وجود نداردهیچ گونه اجباری برای ساعات کار و یکه 

 .ندارد (خانم –آقا )و هیچ گونه الزام جنسیتیمناسب 

ندارید که فایل رزومه را ویرایش و اطالعات فردی خودتان را درج نمایید لطفا  در دسترسیا گوشی هوشمند برای باز کردن فایل رزومه  کامپیوتراگر 

ارسال نمایید  39321012090به شماره واتس اپ عکس فایل پرشده را برایمان با خودکار آن  نت گرفته و پس از پر کردنیفایل فوق را در کافی نت پر

 .زد خود نگهداریدنمصاحبه و اصل فایل را تا روز 
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