إعالن توظيف
تعلن هيئة تنظيم الطيران المدني بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن توفر الشواغر التالية
للتعيين لديها حسب تعليمات االختيار والتعيين المعتمدة ونظام الخدمة المدنية رقم ( )9لسنة  2020وتعديالته
المسمى
الوظيفي

المؤهل العلمي
والتخصص
بكالوريوس هندسة
اتصاالت

مراقب جوي
(مساعد)

بكالوريوس علوم
الحاسب االلي
بكالوريوس اللغة
االنجليزية وآدابها

العدد المطلوب
ذكر أنثى دمج
4

-

-

4

1

-

4

1

-

بكالوريوس هندسة
اتصاالت أو هندسة
الكترونية

1

 بكالوريوس علومالحاسب االلي.
 بكالوريوس اللغةاالنجليزية وآدابها

1

1

1

-

-

المحافظة

الشروط اإلضافية

 اجادة اللغة اإلنجليزية
المملكة
(باستثناء محافظة العقبة) اجادة تامة ويفضل ان يكون
حاصل على شهادة
توفل(وطني /دولي) ناجح
المملكة
ساري المفعول /ايلتس ال
(باستثناء محافظة العقبة)
يقل عن درجة . 5
المملكة
(باستثناء محافظة العقبة)  تقدير المؤهل العلمي ال
يقل عن جيد جدا
العقبة

العقبة

 مهارات استخدام الحاسوب
وتطبيقاته
 اجتياز الفحص الطبيالمقرر للمراقبة الجوية في
الهيئة.

الشروط العامة :
 أن يكون المتقدم للوظيفة من مواليد  1992/1/1فما بعد (  ... 1994 ،1993الخ) لجميع الشواغر.
 ان يكون المتقدم للوظيفة اردني الجنسية.
الوثائق المطلوبة:
 .1السيرة الذاتية
 .2صورة عن بطاقة االحوال المدنية (سارية المفعول).
 .3صورة عن الشهادات العلمية  ،وشهادة عضوية نقابة المهندسين االردنيين للوظائف الهندسية.
 .4صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة
 .5صورة حسب األصول عن الدورات التدريبية .
 .6صورة عن الخبرات العملية ومرفق بها كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان االجتماعي مبينا ً فيه أن
الخبرة مسجلة في قيود الضمان االجتماعي .
فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف المذكورة اعاله وتنطبق عليهم شروط اشغال الوظيفة التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم الطيران
المدني من خالل البريد االلكتروني  recruitment@carc.gov.joخـالل الفتـرة من 2021/11/7ولغاية نهاية يوم
السبت الموافق (2021/11/20لن يتم استالم الطلبات إال الكتروني فقط)
مالحظة :لن يتم استالم أي طلب أو وثيقة تقدم بعد التاريخ المحدد النتهاء فترة استقبال الطلبات ولن يتم النظر باي طلب غير
مستوف لشروط االعالن و/أو متطلبات الوظيفة.
لالستفسارات  :هيئة تنظيم الطيران المدني هاتف 4892282
كابتن هيثم مستو
رئيس مجلس المفوضين

