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إعالن رقم ( )1لسنة 8112م
 تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن حاجتها لشغل وظيفة (محصل قارئ بالعموله )
بفرع الشركه بمركز ومدينة اسيوط طبقا لالتى:

 اوال  :الشروط المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفه :
 -ان يكون مصرى الجنسيه .

 ان يكون المتقدم من المقيمين بمركز ومدينة اسيوط ( اول اسيوط – ثانى اسيوط – مركز اسيوط ) من واقعبطاقة الرقم القومى .
 االيزيد سن المتقدم عن خمسه وثالثون عاما فى 8112/4/1م. ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط ( دبلوم تجاره – دبلوم اداره وخدمات  -ثانويه عامه  -ثانويهازهريه) او مؤهل فوق متوسط ( دبلوم تجاره نظام الخمس سنوات – معهد فنى تجارى – معهد سكرتاريه –
معهد خدمه اجتماعيه – معهد حاسب الى ) .
 اال يكون المتقدم حاصل على مؤهل اعلى من المؤهل المطلوب من واقع االوراق المقدمه . ان يكون المتقدم من الذكور فقط نظ ار لطبيعة العمل. ان يكون المتقدم قد ادى الخدمه العسكريه ( سنتان للمؤهل المتوسط – سنه ونصف للمؤهل فوق المتوسط ) اواالعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحا بها يعمل كمسوغ للتعيين .
 ان يكون للمتقدم ضامن من العاملين بالشركه (من غير العاملين بوظيفة محصل قارئ بالعموله )او ضامنللمتقدم من احدى الجهات الحكوميه االخرى مع تقديم مايفيد بانه يعمل بهذه الجهه وتاريخ خروجه على
المعاش .
 ان يجتاز المتقدم االختبارات التحريريه والمقابله الشخصيه والتقييم . يتم االعالن عن تلك الوظيفه عن طريق الموقع االلكترونى( )www.ascww.com.egوالصفحه الرسميه (الفيسبوك ) للشركه.
 https://ar-ar.facebook.comالصفحة-الرسمية-لشركة-مياه-الشرب-والصرف-الصحى-بأسيوط-والوادى-الجديد ( . ثانيا  :المستندات المطلوبه :
 صورة بطاقة الرقم القومى ساريه من الوجهين .
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صورة المؤهل الدراسى . صورة شهادة الميالد كمبيوتر . صورة الموقف من التجنيد .-

صورة بطاقة الضامن وبيان حاله وظيفيه للضامن وموافقة جهة العمل للضامن من الجهه الحكوميه التى يعملون
بها ومختومه بخاتم الجهه وشعار الجمهوريه .

-

لن يلتفت الى الطلبات التى قدمت قبل بدء المسابقه او بعد انتهاء المده المحدده لالعالن .

 سيتم استبعاد اى طلبات غير مدرج بها صور المستندات المطلوبه او الغير واضحه. -وسوف يتم اعالن اسماء من توفرت فيه الشروط من المتقدمين وكذلك مواعيد االختبارات والشفوى والعملى والمقابله

الشخصيه باسمائهم على الموقع االلكترونى ( )www.ascww.com.egوالصفحه الرسميه (الفيس بوك ) للشركه.
https://ar-ar.facebook.com -الصفحة-الرسمية-لشركة-مياه-الشرب-والصرف-الصحى-بأسيوط-والوادى-الجديد (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلم صور المستندات المطلوبه مع نموذج شغل الوظيفه والمظروف الخاص بالمسابقه نظير مبلغ ( 05جنيه )
والموجود بمقر الشركه بقطاع الموارد البشريه شارع جول جمال بجوار فندق الوطنيه باالس المتفرع من شارع

الجمهوريه وذلك اعتبا ار من 8572/ 3/ 71م حتى 8572/ 3 /82م من الساعه الثانيه ظه ارً حتى الساعه

مساء .
السادسه
ً


 

