عرض شغـل
عدد4102/03
تعتـزم الشركة الوطنية لالتصاالت "اتصـاالت تونس" انتداب  62تقني سامي مكلف بالحرفاء بصفة متعاقدين للعمل بالفضاءات التجارية باإلدارات الجهوية كما هو مبين بالجدول التالي:
الخطة
المعروضة

الشهادة
المطلوبة

االختصاص
المطلوب

تقني سامي
مكلف بالحر فاء

اإلجازة الوطنية
األساسية
أو التطبيقية

التجارة
أو
التسويق

(نظام أمد)

مقر
التعيين

العدد

صفاقس

11

استمارة الترشح

أريانة

18

نسخة بطاقة التعريف
الوطنية

باجة

16

سيرة ذاتية

جندوبة

16

تطاوين

16

الكاف

16

شروط
المشاركة

الوثائق المطلوبة *

أن يكون
المترشح
على
متحصل
نسخة مطابقة لألصل من
الشهادة
شهادة البكالوريا
واالختصاص
المطلوبين
نسخة مطابقة لألصل من
الشهادة الجامعية
المطلوبة أوشهادة
المعادلة بالنسبة للشهائد
المتحصل عليها من
جامعات أجنبية أو خاصة
تتضمن مالحظة التخرج

صيغة إجراء المناظرة
المرحلة األولى :طريقة المشاركة:
 يتم اإلكتفاء بتعمير إستمارة الترشح الموجودة على الموقعااللكتروني التصاالت تونس www.tunisietelecom.tn
 يجب أن يتضمن مطلب الترشح مقر التعيين ويعتبر ملغى كلمطلب ال يتضمن مقر التعيين أو يتضمن أكثر من مقر تعيين
واحد.
المرحلة الثانية :إجراءات المناظرة:
 )1فرز الملفات  % 40 :من مجموع النقاط
يتم ترتيب المترشحين بإسناد عدد لملف المترشح باالعتماد على
مقياسي مالحظة التخرج و العمر.
)2االختبار الشفاهي  %06:من مجموع النقاط
يخضع المترشح في االختبار الشفاهي الى تقييم معارفه في
االختصاص ومهارته اللغوية .
تضبط حسب الترتيب التفاضلي ،قائمة المقبولين نهائيا باالعتماد
على العدد الجملي للمناظرة المتحصل عليه والمتمثل في مجموع
العدد المسند لملف الترشح وعدد االختبار الشفاهي.

تاريخ غلق
الترشحات

تغلق قائمة
الترشحات يوم
01/11/2014

* في صورة القبول األولي تتم دعوة المترشحين المقبولين أوليا عن طريق برقية ترسل إلى عناوينهم المسجلة بإستمارة الترشح وذلك إلستكمال ملف ترشحهم
مالحـظــات هامة :يرفض وجوبا كل مطلب ترشح إذا:
.1
.6
.3
.4
.5
.2
.7
.8

لم ترسل االستمارة عبر الموقع االلكتروني التصاالت تونس www.tunisietelecom.tn
كل ملف ترشح يصل بعد اآلجال المحددة ويتم إعتماد ختم البريد لتحديد ذلك.
كل ملف منقوص من إحدى الوثـائق المطلــوبة.
كل ملف يحتوي على شهادة علمية غير مطابقة للشهادة العلمية المطلوبة.
كل ملف يحتوي على وثائق غير مطابقة لألصل
كل شهادة علمية ال تتضمن مالحظة التخرج.
كل مترشح مسؤول عن المعطيات التي يدرجها بإستمارة الترشح و التي يتم إعتمادها في تقييم ملفه ،لذا فإنه يلغى بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة كل ترشح يتبين فيه عدم توافق بين المعطيات المدرجة ضمن
إستمارة الترشح و الوثائق المدعمة للملف.
يترتب عن كل تصريح مغالط إلغاء ملف ترشح المعني بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة في صورة إكتشاف المغالطة بعد اإلنتداب يتم قطع العالقة الشغلية مع إحتفاظ المؤسسة بحقها في التتبع قضائيا.

يعتبر عدم استدعاء كل مترشح إلجراء اإلختبار الشفاهي و الفحص الطبي إجابة بعدم قبوله.

