ሐምሌ 10 ቀን 2009 ዓ.ም
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የሐረማያ ዪኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት ስራ መደቦች ላይ ቋሚ ሠራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመመደብ ይፈልጋል፡፡
ተ. የስራ መደብ የመደብ
የስራ ደረጃ ደመወዝ ከስራው ጋር አግባብነት ያለው የት/ት ደረጃና የስራ ልምድ
ብዛት
ቁ መጠሪያ
መታወቂያ ቁጥር
ለሰው ኃ/ስ/አ/ል/ዳይሬክቶሬት
1. የሰው ሃብት ልማትና 47/ሐረ-1180 ፕሣ-8 6809 በስራ አመራር ወይም በህዝብ አስተዳደር ወይም በሰው ሃብት አስተዳደር ወይም 1
እድገት ቡድን መሪ
በትምህርት ዕቅድና ስራ አመራር ወይም በተመሳሳይ የት/ት መስኮች የመጀመሪያ
ዲግሪና 9 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግና 7 ዓመት የሥራ ልምድ
ያለው/ላት፡፡
2. የፕሮግራሞች የሰው
47/ሐረ-1174 ፕሣ-8 6809 በስራ አመራር ወይም በህዝብ አስተዳደር ወይም በሰው ሃብት አስተዳደር ወይም 1
ሃብት ስራ አመራር
በትምህርት ዕቅድና ስራ አመራር ወይም በተመሳሳይ የት/ት መስኮች የመጀመሪያ
ቡድን መሪ
ዲግሪና 9 ዓመት የስራ ልምድ ወይም የማስተርስ ዲግና 7 ዓመት የሥራ ልምድ
ያለው/ላት፡፡
ማሳሰቢያ፡-ማንኛውም መስፈርቱን የሚያሟላ አመልካች በዩኒቨርሲቲው ቋሚ ሰራተኛ ሆኖ ቢያንስ ለ 9 ወር በዩኒቨርሲቲው ያገለገለ፣ በስራው የባህሪ
አፈጻጸም በተከታታይ ለ2 ጊዜ ተሞልቶ አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ያለው/ላት፡፡
የመመዝገቢያ ጊዜ፡- ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 3 ተከታታይ የስራ ቀናት በዩኒቨርሲቲው ዋና ግቢ ሰው ኃብት ስራ አመራርና
ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 117 ፤ በሃረር ካምፓስ ሰው ኃብት ስራ አመራርና ልማት ተባባሪ ዳይሬከቶሬት ቢሮ ቁጥር 7 መሆኑን መአክብሮት
እንገልጻለን፡፡
ከሰላምታ ጋር!
ደስታ ረታ
የሰው ኃ/ስ/አ/ል/ዳይሬክተር
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የሐረማያ ዪኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ክፍት ስራ መደቦች ላይ ቋሚ ሠራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመመደብ ይፈልጋል፡፡
ተ. የስራ መደብ የመደብ
የስራ ደረጃ ደመወዝ
ከስራው ጋር አግባብነት ያለው የት/ት ደረጃና የስራ ልምድ
ቁ መጠሪያ
መታወቂያ ቁጥር
ለፋይናንስ አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
47/ሐረ-7283 ፕሣ-8 6809 በአካወንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪና 9 ዓመት የሥራ ልምድ ወይም
1. ቡድን መሪ (ለዋና ግቢ)
በአካወንቲንግና ፋይናንስ የማስተርስ ዲግሪና 7 ዓመት የሥራ ልምድ
ያለው/ላት፡፡
2. ተባባሪ ዳይሬክተር
47/ሐረ-7298 ፕሣ-8 6809 በአካወንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪና 9 ዓመት የሥራ ልምድ ወይም
(ለጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅና
በአካወንቲንግና ፋይናንስ የማስተርስ ዲግሪና 7 ዓመት የሥራ ልምድ
ለሕወት ፋና ሆስፕታል)
ያለው/ላት፡፡
ማሳሰቢያ ፡- ማንኛውም መስፈርቱን የሚያሟላ አመልካች በዩኒቨርሲቲው ቋሚ ሰራተኛ ሆኖ ቢያንስ ለ 9 ወር በዩኒቨርሲቲው ያገለገለ፣ በስራው

ብዛት

1

1

የባህሪ

አፈጻጸም በተከታታይ ለ2 ጊዜ ተሞልቶ አጥጋቢና ከዚያ በላይ ውጤት ያለው/ላት፡፡
የመመዝገቢያ ጊዜ፡- ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 3 ተከታታይ የስራ ቀናት በዩኒቨርሲቲው ዋና ግቢ ሰው ኃብት ስራ አመራርና
ልማት ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 117 ፤ በሃረር ካምፓስ ሰው ኃብት ስራ አመራርና ልማት ተባባሪ ዳይሬከቶሬት ቢሮ ቁጥር 7 መሆኑን መአክብሮት
እንገልጻለን፡፡
ከሰላምታ ጋር!

ደስታ ረታ
የሰው ኃ/ስ/አ/ል/ዳይሬክተር

