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ذیل، اقدام به جذب نیروی متخصص  رشته هایشرکت عظیم خودرو در نظر دارد جهت تکمیل و توسعه نیروی انسانی خود در 

 .نماید

 

 شرح شغلی شرایط احراز جنسیت عنوان شغلی

 سال 22الی  22سن:  آقا-خانم کارشناس فروش

سال سابقه کار  2 دارای

 ) ترجیحاً مرتبط( فروش

 

 

 مسلط به تکنیک های فروش و مذاکره

 آشنایی با بازاریابی تلفنی

 آشنایی با هدف سازمانی)تارگت(

 

  

کارشناس برنامه ریزی 

 راهبردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال 23الی  22سن:  آقا-خانم

سال سابقه کاری  2دارای 

 مرتبط

یا  دارای مدرک کارشناسی

کارشناسی ارشد در رشته های 

)مهندسی صنایع/ مدیریت در 

 کلیه گرایش ها(

 

 

 

آشنایی به اصول تدوین استراتژی و مفاهیم مدیریت 

 استراتژیک

 EFQMآشنایی با مدل تعالی سازمانی 

 توانمند در کنترل برنامه ها و پروژه ها

 قدرت تحلیل و آنالیز و آشنایی با مفاهیم بازار در حوزه کسب

 و کار )خصوصاً خودرو (

 مسلط به بودجه بندی و تهیه و تحلیل برنامه های کسب و کار

 تسلط به زبان انگلیسی 

 تسلط بر نرم افزارهای کاربردی در این حوزه

 

کارشناس برنامه ریزی 

 استراتژیک

 

 

 سال 23الی  22سن:  آقا-خانم

سال سابقه کاری  2دارای 

 مرتبط

دارای مدرک کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در رشته های 

)مهندسی صنایع/ مدیریت در 

 کلیه گرایش ها(

 

 

 تسلط به مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های عملیاتی

 تسلط به سیستم های مدیریت کیفیت 

 تسلط بر نرم افزارهای کاربردی در این حوزه

 تسلط به مفاهیم آماری و نرم افزارهای مرتبط

 ساختار سازمانی، مستندسازی و شرح وظایفتسلط به مفاهیم 

   

کارشناس مسئول 

 منابع انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 سال 23الی  22سن:  آقا-خانم

سال سابقه کاری  3دارای 

 مرتبط

دارای مدرک کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در رشته های 

)مهندسی صنایع/ مدیریت در 

 کلیه گرایش ها(

 

 

 

جذب،توسعه،ایجاد انگیزش و تسلط به چهارچوب فرآیند 

 نگهداشت منابع انسانی

تجزیه و تحلیل ماهیت شغل، طبقه بندی و برنامه ریزی نیروی 

 انسانی

مصاحبه، مشاوره و کارمندیابی با توجه به نوع کسب و کار و 

 مولفه های تاثیرگذار در این حوزه

 توسعه نیروی انسانی و آموزش،ایجادانگیزه و ارزیابی عملکرد

های اطالعات منابع انسانی و نرم افزارهای کاربردی  سیستم

 در این حوزه

 تولید و تحلیل آیین نامه های مرتبط آموزشی و رفاهی
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کارشناس مسئول 

 روابط عمومی

 

 

 سال 23الی  22سن:  آقا-خانم

سال سابقه کاری  2دارای 

 مرتبط

دارای مدرک کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد علوم 

 اجتماعی

 

 

تدوین اخبار، بیانیه، جوابیه، اطالعیه و ... ارسال و تهیه و 

 پیگیری انعکاس آن در رسانه های گروهی

انجام فعالیتهای هنری در حیطه گرافیک اعم از طراحی موارد 

 ارجاعی

همکاری در برگزاری همایش ها، سمینارها، سمینارها، جشنواره 

 ها و ...

وشور، مجله، پیگیری موارد انتشاراتی روابط عمومی نظیر بر 

 عکس و انواع الواح فشرده

ارتباط با رسانه ها و پایش وب سایتها در خصوص اخبار منتشر 

شده در رسانه ها و تهیه بولتن روزانه و ارسال به مخاطبین 

 درون سازمانی

تولید محتوی و به روز رسانی سایت و شبکه های اجتماعی در 

 حوزه کسب و کار خودرو

  

 

 

 

 

 


