
  بوشهر 2امور توزیع برق  فراخوان انتخاب مدیر

ابالغ دستوالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد  ، در راستایبوشهر شرکت توزیع نیروی برق استان

( وزیر محترم نیرو و ایجاد فرصت های  12/03/1399 مورخ 100/50/13603/99فرآخوان عمومی )شماره 

با لحاظ مجموعه اسناد باال دستی و  خدمت گزاری ،واجد شرایط عمومی و تخصصی برابر برای همه افراد 

از طریق فراخوان  «شهرستان بوشهر 2امور توزیع برق  یتمدیر »  سمت رعایت موارد قانونی ذیربط ، برای

 .عمومی دعوت به همکاری نماید

سایت متقاضیان می توانند ، بادریافت شرایط ، شرح وظایف و فرم اطالعات عمومی واختصاصی ذیل وتکیل و بارگذاری آن در 

 . نسبت به شرکت در این فرآخوان اقدام نمایند www.bedc.irشرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به آدرس 

 

 شرح وظایف پست:الف: 

 آشنایی با خط مشی و منشور اخالقی شرکت 

 برای  مطابق با اهداف سالیانه و چشم انداز شرکت های عملیاتی سالیانهتهیه و تنظیم اهداف و برنامه

 های تحت سرپرستیواحد

 ابالغیهای ها و دستورالعملاجرای آئین نامه 

 های مدیریت مصرف و کاهش پیک باراجرای برنامه 

 های مرتبط با صنعت برق در حوزه مدیریت توزیع برق شهرستان محل مورد توانایی مدیریت چالش

 تقاضا و هماهنگی با مقامات سیاسی، امنیتی و محلی

 ها ین نامههای زیر مجموعه وآگاهی ازحسن اجرای برنامه ها، آئنظارت کامل و مستمر بر واحد

 وقوانین ومقررات

 اجرای وظایف و مسئولیت ها مطابق با شرح وظایف مصوب سازمانی 

 

 :احرازب: شرایط 

 

 در شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهریا مدت معین  داشتن حکم استخدامی قرارداد دائم 

 کلیه برق )های تحصیلی: مهندسی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته

 (گرایش ها

 تصدی مورد قبلی پست عملکرد و سالیانه عملکرد ارزیابی امتیاز کل درصد ۸5 حداقل کسب 

 های تعیین شده در دو سال منتهی به فراخوانشاخص براساس

 احراز صالحیت اعتقادی، اخالقی و رفتاری برای انتصاب در یکی از سطوح مدیریتی، طبق مقررات 

 ذیربطمربوطه از مراجع 

  های تحت پوششسال خدمت قابل قبول در قالب قرارداد وظایف شغلی شرکت 6دارا بودن حداقل 

 سال تجربه در سمت مدیریت عملیاتی یا پایه )روسای گروه و ادارات( 3وزارت نیرو و حداقل 

  سال 55حداکثر سن 
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 :سایر شرایطپ: 

 

 های آموزشیطی نمودن دوره 

 های آموزشی فردی، مدیریتی، سالمت، عقیدتی و سیاسی()بستهالف: سطح مدیریتی مربوطه 

 توانیر شرکت سوی از ابالغی( مدیران اختصاصی –های شغلی ب: شغل ذیربط )بسته

 بودن حسن شهرت دارا 

 در صورت انتصاب همراه با خانواده سکونت در شهر محل خدمت 

 دارا بودن سالمت جسمانی و روانی با تائید پزشک معتمد شرکت 

  ماه تجربه  6مدت  حداکثرافراد منتخب پس از انتخاب به عنوان سرپرست انتصاب و پس از طی

از کلینیک  "گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی"و اخذ  وعملکرد قابل قبول

 گردد.نسبت به انتصاب به عنوان مدیر اقدام می  مدیریت

  باشد. ۴0000بخش شغلی فرد متقاضی باید 

 

 مدارک مورد نیاز:ت: 

  آخرین مدرک تحصیلی 

  کپی شناسنامه و کارت ملی 

 احکام کارگزینی 

  درخواست کتبی شرکت در فرآخوان 

  2کلیه مدارک ومستندات مورد نیاز در فرم شماره 

 آتی اخذ خواهد شد. مراحل در شده تکمیل فرم اطالعات با متناسب الزم مدارک سایر 

 

تاریخ  2۴ساعت لغایت  1۸/02/1۴00از تاریخ  درخواست خود را  توانندگرامی می متقاضیانکلیه 

بارگذاری   www.bedc.irس رسایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به آد ازطریق 25/02/1۴00

 مدارک را در زمان دعوت به مصاحبه به همراه داشته باشند.اصل و 

واجد شرایط و مورد تایید دفتر حراست و امور محرمانه جهت ادامه فرایند و شرکت درمصاحبه  متقاضیاناز کلیه 

 دعوت بعمل خواهد آمد.
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