فهرست عناوین شغلی مورد نیاز شرکت آروین بازار پارس
شغل

جنسیت

مدرک تحصیلی

شرایط احراز شغل
 .1آشنایی با ساختار صنعت تبلیغات
 .2آشنایی با حوزه های POP ، ATL ،BTL
 .3آشنایی با فنون مذاکره و مهارت ارتباط عالی

کارشناسی مدیریت (
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

خانم و آقا

بازاریابی ،بازرگانی ،اجرائی)

کارشناس طراحی و گرافیک

خانم و آقا

حداقل مدرک تحصیلی
کارشناسی و باالتر در رشته
طراحی و گرافیک

 .4آشنایی با اصول چیدمان فروشگاهی
 .5آشنایی با تحقیقات بازار
 .6آشنایی با نرم افزارهای PowerPoint ، Excel
و سایر نرم افزارهای مربوطه
 .7دارای حداقل  1سال سابقه کاری مرتبط
 .8سن  30تا  35سال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

کارشناس راه اندازی وپشتیبانی

.1
.2

 share pointو پورتال
سازمانی

مهارت طراحی با کامپیوتر
مهارت در طراحی محصوالت چاپی
دارای قوه خالقیت و استعداد
مهارت در تصویرگری ،طراحی و عکاسی
علم به ریسپانسیو کردن طرح
مهارت در معماری اطالعات و آشنایی با تئوری
رنگ
تسلط بر نرم افزارهای:
in ،Corel ،illustrator،photo shop
،excel ،power point ،design
word

آقاو خانم

دارای حداقل مدرک تحصیلی
کارشناسی فناوری و اطالعات و
رشته های مرتبط

.3
.4
.5

دارای حداقل  2سال سابقه مرتبط
توانایی و تجربه کافی در راه اندازی
 share pointو طراحی پورتال سازمانی
آشنایی با پیاده سازی فرایندها وگردش
کار ()Workflow
آشنایی با  SQLو مفاهیم DBA
آشنایی نسبی با سرویسهای مایکروسافت

 .6قابلیت پاسخگویی و ارائه گزارشات
سازمانی
 .7توانایی کارگروهی و پیگیری امور محوله

دارای حداقل مدرک تحصیلی
کارشناسی فناوری و اطالعات

کارشناس فناوری اطالعات

آقاو خانم

کارشناس سفارشات و خرید

آقا

دارای حداقل تحصیلی مدرک
کارشناسی

نیروی خدمات

آقا

دارای حداقل مدرک تحصیلی
دیپلم

.1
.2
.3
.4

حداقل  2سال سابقه کاری مرتبط
آشنایی با ویندوزهای سرور و کالینت
توانایی نصب ،راه اندازی و عیب یابی سخت
افزاری و نرم افزاری ایستگاهای کاری
آشنایی کامل با  SQLو مفاهیم DBA

 .5آشنایی با نرم افزارهای فروش و انبار
 .6آشنایی کامل با مجموعه مایکروسافت آفیس
 .7توانایی تنظیم و ارائه گزارشات سازمانی
 .8توانایی کار گروهی و پیگیری امور محوله
 . 1تسلط کامل به نرم افزار  Excelدر حد فرمول
نویسی
 .2مسلط به نرم افزارهای office
.3دارای کارت پایان خدمت
 .4ترجیحا مجرد

.1
.2
.3
.4
.5
.6

حداکثر  35سال
متاهل
دارای کارت پایان خدمت یا معافیت
مسلط به امور تشریفات و نظافت
ظاهری آراسته و مرتب
حداقل 1سال سابقه مرتبط

کارگر انبار

آقا

دارای حداقل مدرک تحصیلی .1
دیپلم .2
.3
.4

حداقل مدرک تحصیلی :دیپلم
حداکثر سن 30:سال
دارای قدرت بدنی باال
توانایی کار در شیفت گردشی
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