
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                     تعمَ عزكة وٗآ الريوٕك عَ حاجتّا لمٕظائف التالٗة

 

 املٍّدظ وٍتصز فاضن املٕوين

 ودٖز عاً عزكة وٗآ الريوٕك

 وغزف قٕاعد بٗاٌات وربوخ ٔوطٕر تطبٗكات فين تغغٗنكّزباء  فينفين وٗكاٌٗك  وٍّدظ صٗاٌة

 :ملخص الوظيفة
املغاركة يف ٔضع ٔحتكٗل 

اخلطط اإلصرتاتٗحٗة فٗىا 

ٖتعمل بأٌغطة تغغٗن ٔصٗاٌة 

 .عبكات املٗآ ٔالصزف الصح٘

ٔضع اخلطط ٔاإلجزاءات 

 .العىمٗة لذلك

 املتابعة الدٔرٖة لٍغاطات 

العىن ٔاإلعزاف عمى اخلطط 

 . املتعمكة بالعىن 

بتعمٗىات ٔصٗاصات االلتشاً 

 .إجزاءات العىن بالغزكةٔ

 :ومخص الٕظٗفة

تٍفٗذ أعىاه الصٗاٌة 

 .املٗكاٌٗكٗة لمىعدات

املضاعدة يف حتدٖد احتٗاجات 

 .الصٗاٌة الٕقائٗة لمىحطة

 .إعداد التكارٖز الالسوة 

االلتشاً بتعمٗىات ٔصٗاصات 

 .إجزاءات العىن بالغزكةٔ

 :ومخص الٕظٗفة

 تٍفٗذ أعىاه الصٗاٌة الكّزبائٗة

 .لمىعدات 

املضاعدة يف حتدٖد احتٗاجات 

 .الصٗاٌة الٕقائٗة لمىحطة

 .إعداد التكارٖز الالسوة
 االلتشاً بتعمٗىات ٔصٗاصات 

 .إجزاءات العىن بالغزكةٔ

 :ومخص الٕظٗفة

 .الكٗاً بعىمٗات التغغٗن

 .وتابعة الكزاءات املتعمكة بّا

 .لالسوة إعداد التكارٖز

بتعمٗىات ٔصٗاصات االلتشاً 

 .إجزاءات العىن بالغزكةٔ

 : ومخص الٕظٗفة 

 املعزفة يف وٍّحٗات 

Waterfall ,  Agile , Scrum .  

 :-الكفاءة ٔاخلربة يف بعض أٔ كن وا ٖم٘ 

ASP.Net , C#,ADO. Net , 
SQL Server, Java Script , Java 

EE , Oracle Forms/Reports . 
إجزاءات العىن ٔبتعمٗىات ٔصٗاصات    االلتشاً 

. بالغزكة

: ومخص الٕظٗفة

 فّي كاون لتطبٗكات 

E-Business Suite R12 . 
EBS Upgrades and migration. 

Oracle RAC with ASM. 
DR setup and maintaining , Data guard. 

Trouble shooting,Monitoring, 
Performance tuning of E-business 

Application Servers. 
. إجزاءات العىن بالغزكةٔبتعمٗىات ٔصٗاصات االلتشاً 

 :الغزٔط املطمٕبة

  بكالٕرٖٕظ ٍِدصة

وٗكاٌٗك أ 

 .وٗكاتزٌٔكط
  َخربة عىمٗة ال تكن ع

صٍتني يف ذلطات 

 .التٍكٗة

  ًاُ ال ٖشٖد عىز املتكد

 .صٍة (30)عَ 

 :الغزٔط املطمٕبة

  وٗكاٌٗك أ دبمًٕ عاون

 .وٗكاتزٌٔكط
  َخربة عىمٗة ال تكن ع

صٍتني يف ذلطات 

 . التٍكٗة
   ًاُ ال ٖشٖد عىز املتكد

 .صٍة (30)عَ 

 :الغزٔط املطمٕبة

  دبمًٕ عاون ٍِدصة

 .كّزبائٗة 
  َخربة عىمٗة ال تكن ع

   .صٍتني يف ذلطات التٍكٗة 
  َاُ ال ٖشٖد عىز املتكدً ع

 .صٍة (30)
 

 :الغزٔط املطمٕبة

  ٍِدصة كّزباء دبمًٕ عاون

 أٔ ٍِدصة  وٗكاٌٗكأ 

 .صٍاعات غذائْٗ
  َخربة عىمٗة ال تكن ع

 . صٍتني يف ذلطات التٍكٗة
  َاُ ال ٖشٖد عىز املتكدً ع

 .صٍة (30)

:  املطمٕبةالغزٔط

  ٌعي وعمٕوات أٔ حلاصٕب عمًٕ ابكالٕرٖٕظ

. حاصٕبْٗ أٔ ٍِدصة بزدلٗات

 يف ثالث صٍٕات  عَ ال تكن عىمٗةخربة 

 .دلاه االختصاص
  َصٍة (30) اُ ال ٖشٖد عىز املتكدً ع. 

: الغزٔط املطمٕبة

  ٌعي وعمٕوات أٔ اصٕبعمًٕ احلبكالٕرٖٕظ 
. حاصٕبْٗ أٔ ٍِدصة بزدلٗات

 إدارة قٕاعد  يف ثالث صٍٕات  عَ ال تكن عىمٗةخربة

 .البٗاٌات أراكن
  َصٍة (30)اُ ال ٖشٖد عىز املتكدً ع. 

 جوبترولالكائن فً مدٌنة اربد شارع بغداد ممابل محـطـة محرولـــــات  التوظٌف لسم / البشرٌه مدٌرٌة الموارد / على من تنطبك علٌه الشروط أعاله وٌرغب فً العمل لدى شركة مٌاه الٌرمون مراجعة مبنى الشركة  
 . 21/1/2020   تارٌخ ٌوم الثالثاءولغاٌة 1/2020/ 19  تارٌخ ٌوم االحداعتباراً من

 ة الخبرات العملً عنصورو الشخصٌة والمؤهالت العلمٌة والمهنٌة مع ضرورة إحضار صورة عن الهوٌة. 
  (اربد ، جرش ، عجلون ، المفرق)ان ٌكون المتمدمٌٌن بطلبات التوظٌف من سكان احدى محافظات الشمال.  
 علماً انه لن ٌتم استمبال الطلبات بعد انتهاء فترة االعالن المخصصه الستمبال الطلبات. 
 ةسٌتم التوظٌف حسب بطالة الوصف الوظٌفً المعتمد بالشرن. 
 لن ٌتم النظر بأي طلب تم تمدٌمه سابماً لدى الشركة. 

 


