
 شرکت تامکار آگهی استخدام
 منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شرکت تامکار 

 :نمایداز افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می
 

 
 

 مزایا شرایط احراز رشته تحصیلی جنسیت عنوان شغل ردیف

 آقا مدیر کارخانه 1

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

 ،رشته های مکانیک 
 ،جوشصنایع ،ژیرمتالو

 آشنایی با ساخت تجهیزات صنعتی-
 آشنایی با مدیریت نیروی انسانی-

 سال 10حداقل سابقه -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

2 
 کارشناس

 واحد مهندسی
 آقا / خانم

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

ژی رمتالو ،مکانیک 
              ،        صنایع ،

 نقشه کشی صنعتی

 آشنا به نقشه خوانی صنعتی -
 آشنا به استانداردهای صنعتی -

 (Abaqus, Ansys) نرم افزارهای اجرا محدودیکی از آشنا به  -

 (Catia , Solid work) نرم افزارهای مدل سازییکی از آشنا به  -

 ICDLآشنا به  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

3 
 کارشناس

 واحد پروژه
 آقا / خانم

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

 ، ژیرمتالو ،مکانیک
               صنایع 

 نقشه کشی صنعتی  

 آشنا به نقشه خوانی صنعتی -
 آشنا به استانداردهای صنعتی -

 آشنا به نرم افزارهای مدل سازی -
(Catia, Solid work) 

 روحیه کار تیمیدارای  -
 مهارت ارتباطی قوی -

 ICDLآشنا به  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

4 
 کارشناس

 واحد کنترل کیفیت
 آقا / خانم

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

 ،رشته های مکانیک 
 ،جوشصنایع ،ژیرمتالو

 آشنا به نقشه خوانی صنعتی -
 IIو  Iگذراندن دوره های بازرسی جوش  -

 VT, UT, MT, PTترجیحا دارای مدرک  -

 ترجیحا آشنا به بازرسی رنگ -
 ترجیحا آشنا به کار با دوربین نقشه برداری -

 ICDLآشنا به  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

5 
 کارشناس

 واحد نقشه کشی
 آقا / خانم

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

، رشته های مکانیک 
 صنایع ،ژیرمتالو

 تسلط به نقشه خوانی صنعتی -
 ICDLآشنا به نرم افزار های -
 آشنا به یکی از نرم افزارهای -

(Catia, Solid work, Invertor, Tekla) 

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

6 
کارشناس کنترل 

 پروژهتولید و 
 آقا / خانم

کارشناسی/ کارشناسی 
 ارشد

 مدیریت صنعتی ،صنایع 

 MSP,P6آشنا با نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه -

 ICDLآشنا با نرم افزارهای  -

 ارتباطی قوی مهارت -
 دارای روحیه کار تیمی -

 سال سابقه کار مرتبط 2حداقل  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

7 
کارشناس امور 

 قراردادها
 آقا / خانم

کارشناسی / کارشناسی 
 ارشد

 حسابداری  ،حقوق 
 مدیریت

 آشنا با اصول و قوانین قراردادها -
 آشنا به تهیه صورت وضعیت -

 آشنابه تهیه الیحه تاخیرات و تعدیل پروژه ها -
 ICDLافزارهای  آشنایی با نرم -

 ارتباطی قویمهارت  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

 آقا / خانم کارشناس مناقصات 8
کارشناسی/ کارشناسی 

 ارشد
 صنایع ،مکانیک 

 آشنایی نقشه خوانی صنعتی و استانداردهای صنعتی -
 آشنایی با روند مناقصات و فهرست بها -

 آشنایی با تهیه آنالیز بها -
 ICDLآشنایی با نرم افزارهای  -

 مهارت ارتباطی قوی -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی
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 شرکت تامکار آگهی استخدام
 منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان اصفهان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شرکت تامکار 

 :نمایداز افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می
 

 مزایا شرایط احراز رشته تحصیلی جنسیت عنوان شغل ردیف

9 
 کارشناس
بازرگانی 

 خارجی
 آقا / خانم

کارشناسی / کارشناسی 
 ارشد

 رشته های مهندسی

 مکاتبه( –)مکالمه  مسلط به زبان انگلیسی -
 –ثبت سفارش  –)مذاکره  آشنایی به اموربازرگانی خارجی -

 ترخیص(
 ICDLآشنایی با نرم افزارهای  -

 مهارت ارتباطی قوی -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

10 
 کارشناس

 کنترل مدارک
DCC 

 آقا / خانم
کارشناسی/ کارشناسی 

 ارشد
 صنایع ،مکانیک 

 ICDLآشنایی با  -

 پروژهآشنایی با مدارک مهندسی  -
 ت پروژه هاسآشنایی با تهیه ساختار شک -
 آشنایی با تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه -

آشنایی با روند طراحی، توزیع، گردش، بررسی و تکمیل  -
 مدارک پروژه ها

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

 آقا / خانم مسئول دفتر 11
کارشناسی / کارشناسی 

 ارشد

 ICDLتسلط به نرم افزارهای  -

 مسلط به آرشیو مدارک، مستندات ، مکاتبات و اسناد سازمانی -
 آشنا به اتوماسین اداری و آیکن -

 آشنا با امور اداری و تشریفات-
 برنامه ریزی و هماهنگی جلسات داخلی و خارجی-

 اضافه کاری محاسبه خواهد شد( 19تا  17)19الی  8ساعت کار -

 ایاب ذهابسرویس 
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

12 
کارشناس 
 حسابداری

 آقا / خانم
کارشناسی / کارشناسی 

 ارشد

 ICDLآشنا با نرم افزارهای  -

 آشنا به ماهیت حساب و ثبت اسناد -
 آشنا به خزانه -

 آشنا به حقوق و دستمزد -
 آشنا به نرم افزار نو آوران -

 انبارآشنا به حسابداری  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

13 
 کارشناس

 ماشین افزار
 آقا / خانم

کارشناسی / کارشناسی 
 ارشد

 رشته های مهندسی

 CNCآشنایی با کنترل های  -
HEIDENHAIN 426/430 CB SIEMENS (802-810-840) 

 Power Mill-Mastercamآشنایی با نرم افزارهای -
 
 

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

 سابقه کار مرتبط حداقل دیپلم فنی آقا CNCاپراتور  14

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

 آقا / خانم برنامه نویس 15
کارشناسی/کارشناسی 

 ارشد کامپیوتر
 #Cمسلط به برنامه نویسی  -

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی

 آقا / خانم گر لتحلی 16
کارشناسی/کارشناسی 

 ندهافرآی آشنا به تحلیل سیستم ها و - ایعصن ، ارشد کامپیوتر

 سرویس ایاب ذهاب
 بیمه تکمیلی

 آموزش
 رفاهی انگیزشی
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