جذب نیروی کارشناس تغذیه شرکت کوثر پرستار سپاهان
شرکت کوثر پرستار سپاهان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در رشته شغلی کارشناس تغذیه جهت مراکز تحت
پوشش شبکه بهداشت و درمان سمیرم (یک نفر نیروی کارشناس یا کارشناس ارشد علوم تغذیه -خانم  /آقا) **)از طریق آزمون/
مصاحبه یا توأمان و به صورت شرکتی** به کارگیری نماید ،لذا متقاضیان می توانند جهت تکمیل اطالعات و بارگذاری
مدارک خود از روز سه شنبه مورخ 1401/04/21تا پایان روزشنبه مورخ (1401/04/25به مدت  5روز ) به
پنل کاربری سامانه پیام( )www.payam98.irمراجعه نمایید(.برای ورود به پنل خود کلیک کنید).
** زمان و مکان دقیق آزمون /مصاحبه متعاقباً در سایت مذکور به ثبت نام کنندگان اعالم خواهد شد.
بازه زمانی فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
 تصویر صفحه اول شناسنامه
 تصویر کارت ملی
 تصویر کارت پایان نظام خدمت یا معافیت دائم یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه(ویژه برادران)
 یک قطعه عکس ۳*۴
 تصویرمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد
 مدارک دال بر ایثارگری  ،جانبازی و خانواده های محترم شهدا با سهمیه درصد اعالم شده از طرف بنیاد امور ایثارگران
 اسکن سوابق بیمه پردازی از سایت سازمان تامین اجتماعی از تاریخ آگهی(سوابق بیمه به حداکثر سن اضافه میگردد).
شرایط عمومی:
 داشتن تابعیت ایرانی
 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر(عدم استعمال مواد مخدر ودخانیات و روانگردان)
 داشتن سالمت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن به کارگیری می شود براساس دستورالعمل مربوطه
 داشتن حداقل سن  20سال تمام و حداکثر  ۴0سال تمام
 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط به شرح ذیل :
 الف  :دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تغذیه
 ب  :دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم تغذیه ،علوم بهداشتی در تغذیه ،تغذیه بالینی ،علوم و صنایع
غذایی ،بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ،علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ،آموزش پزشکی،
بیوشیمی ،بهداشت و ایمنی مواد غذایی ،فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی ،مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی ،میکروب شناسی مواد غذایی ،سالمت سالمندی ،کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ،مهندسی کشاورزی
مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی ذکر شده در بند الف.
شرایط بومی بودن
 محل تولد فرد داوطلب با شهرستان سمیرم یکی باشد.
 گواهی تحصیل در مقاطع ابتدائی،راهنمائی،دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا به میزان  10سال
 10 سال سکونت با ارائه استشهاد محلی و تائیدیه پاسگاه نیروی انتظامی شهرستان(فرم پیوست)
***ثبت نام فقط به صورت الکترونیکی و از طریق ( پنل کاربری سامانه پیام ( ))www.payam98.irمی باشد و از مراجعه
حضوری به شبکه و دفتر شرکت جدا خودداری شود .درخصوص ثبت نام ناقص یا عدم ثبت نام در موعد مقرر شرکت هیچ گونه
مسئولیتی نخواهد داشت.

