ቁጥር፡---------------------------------------------------------------ቀን፡-------------------------------------------------------------

ክፍት የሥራ ቦታ ማስታወቂያ
ብሔራዊ ሥነ-ልክ ኢንስቲትዩት ከዚህ በታች በተጠቀሱት ክፍት የስራ መደቦች ላይ ሠራተኞችን አወዳድሮ በቋሚነት ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡

ተ.
ቁ

የሥራ መደብ መጠሪያ

የመ.መቁጥር

ደረጃ

ደመወዝ

ብዛት

ተፈላጊ ችሎታ
የት/ም ደረጃ

የት/ም ዓይነት

የሥራ ልምድ
8 ዓመት

1

ከፍተኛ የግዥ ባለሙያ

10.1/አአ-ሥኢ-189

ፕሣ-7

4461

1

የመጀመሪያ ዲግሪ

በአካውንቲንግ ወይም በግዥና
ንብረት አስተዳደር

2

ረዳት ገንዘብ ያዥ

10.1/አአ-ሥኢ-54/55

ጽሂ-8

1743

2

በቀድሞ 12ኛ ክፍል ወይም በአዲሱ 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ/ች
1ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
10+1ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ያጠናቀቀ/ች
2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
የቴክኒክና ሙያ ት/ቤት ዲፕሎማ፣10+2 የቴ/ሙ
ስልጠና አጠናቆ ደረጃ 2 የተቀበለ
የ3ኛ አመት የኮሌጅ ት/ም ያጠናቀቀ፣የኮሌጅ ዲፕሎማ
ወይም 10+3 ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ያጠናቀቀ/ች እና
4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች

በአካውንቲንግ

8/6/4/2/0 ዓመት

3

የሂሳብ ሰነድ ያዥ

10.1/አአ-ሥኢ-207

ጽሂ-9

2008

1

በቀድሞ 12ኛ ክፍል ወይም በአዲሱ 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ/ች
1ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
10+1ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ያጠናቀቀ/ች እና
2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዲፕሎማ
3ኛ አመት የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም 10+3 ቴክኒክና
ሙያ ሥልጠና ያጠናቀቀ/ች
4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች

በአካውንቲንግ፣ ፋይናንሺያል
ማኔጅመንት ወይም ቢዝነስ
ማኔጅመንት

10/8/6/4/2 ዓመት

4

ሴክረታሪ I

10.1/አአ-ሥኢ-48 እና
84

ጽሂ-8

1743

2

በቀድሞ 12ኛ ክፍል ወይም በአዲሱ 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ/ች
1ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
10+1ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ያጠናቀቀ/ች
2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
የቴክኒክና ሙያ ት/ቤት ዲፕሎማ፣10+2 የቴ/ሙ
ስልጠና አጠናቆ ደረጃ 2 የተቀበለ
የ3ኛ አመት የኮሌጅ ት/ም ያጠናቀቀ፣የኮሌጅ ዲፕሎማ
ወይም 10+3 ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ያጠናቀቀ/ች እና
4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች

በጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር

8/6/4/2/0 ዓመት

5

የህክምና መሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሃንዲስ
VIII

04/1.02

ብስኢ-8

4343

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

6/5 ዓመት

6

የህክምና መሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሃንዲስ
VII

04/1.03

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

7

የህክምና መሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር
መሃንዲስV

04/1.04

ብስኢ-5

2686

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

8

ሥልጠናና ምክር ቴክኒሺያን
V

04/1.06

ብስኢ-5

2686

1

ከፍተኛ ኮሌጅ ዲፕሎማ

9

የኑክሊየር መሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሐንዲስ
VII

04/2.03

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

በባዮ ሜዲካል ምህንድስና ፣
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ፣ በኤሌክትሮ
መካኒካል ምህንድስና
በባዮ ሜዲካል ምህንድስና ፣
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ፣ በኤሌክትሮ
መካኒካል ምህንድስና
በባዮ ሜዲካል ምህንድስና ፣
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ፣ በኤሌክትሮ
መካኒካል ምህንድስና
በባዮ ሜዲካል ምህንድስና ፣
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ፣ በኤሌክትሮ
መካኒካል ምህንድስና
በባዮ ሜዲካል
ምህንድስና፣ኤሌክትሪካል
ምህንድስና ፣በኤሌክትሮኒክስ
ምህንድስና ወይም ኤሌክትሮ
መካኒካል ምህንድስና

10

የኤሌክትሮ መካኒካል
መሳሪያዎች ሥልጠናና ምክር
መሃንዲስ VIII

04/3.02

ብስኢ-8

4343

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና
ወይም ኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና

6/5ዓመት

11

የኤሌክትሮ መካኒካል
መሳሪያዎች ሥልጠናና ምክር
መሃንዲስ VII

04/3.03

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

5/4ዓመት

12

የኤሌክትሮ መካኒካል
መሳሪያዎች ሥልጠናና ምክር
መሃንዲስ V

04/3.04

ብስኢ-5

2686

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና
ወይም ኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና
ወይም ኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና

5/4 ዓመት

3/2ዓመት

5 ዓመት

5/4ዓመት

3/2ዓመት

13

የኤርኮንዲሽኒንግና
ማቀዝቀዣ ማሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሀንዲስ
VIII

04/3.05

ብስኢ-8

4343

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

14

የኤርኮንዲሽኒንግና
ማቀዝቀዣ ማሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሀንዲስ
VII

04/3.06

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

04/3.07

ብስኢ-5

2686

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

04/4.02

ብስኢ-8

4343

1

ቢ.ኤስ.ሲ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

ብስኢ-5

2686

1

ቢ.ኤስ.ሲ ዲግሪ /ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

1

በቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

1

1ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
10+1ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ያጠናቀቀ/ች
2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
የቴክኒክና ሙያ ት/ቤት ዲፕሎማ፣10+2 የቴ/ሙ
ስልጠና አጠናቆ ደረጃ 2 የተቀበለ
የ3ኛ አመት የኮሌጅ ት/ም ያጠናቀቀ፣የኮሌጅ ዲፕሎማ
ወይም 10+3 ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ያጠናቀቀ/ች እና
4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች

15

16

የኤርኮንዲሽኒንግና
ማቀዝቀዣ ማሳሪያዎች
ሥልጠናና ምክር መሀንዲስ
V
የልኬትና አናሊስስ
መሳሪያዎች ስልጠናና ምክር
መሐንዲስ VIII

17

የልኬትና አናሊስስ
መሳሪያዎች ስልጠናና ምክር
መሐንዲስ V

18

የኔትወርክ አስተዳደር
ባለሙያ I

19

ረዳት ላይብራሪያን

04/4.04
VII
10.1/አአ-ሥኢ-187
10.1/አአ-ሥኢ-176

መፕ-9

6293

2298

በኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና፣ በኤሌክትሪካል
ምህንድስና ፣በኤሌክትሮኒክስ
ምህንድስና ወይም
ባዮሜዲካል ምህንድስና
በኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና፣ በኤሌክትሪካል
ምህንድስና ፣በኤሌክትሮኒክስ
ምህንድስና ወይም
ባዮሜዲካል ምህንድስና
በኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና፣ በኤሌክትሪካል
ምህንድስና ፣በኤሌክትሮኒክስ
ምህንድስና ወይም
ባዮሜዲካል ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና ፣
በኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና ወይም ባዮ
ሜዲካል ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና
፣በኤሌክተሮኒክስ ምህንድስና ፣
በኤሌክትሮ መካኒካል
ምህንድስና ወይም ባዮ
ሜዲካል ምህንድስና
በኮምፒዩተር
ሳይንስ፣ኢንፎርሜሽን ሳይንስ
ወይም ኢንፎርሜሽን
ቴክኖሎጂ
በላይብራሪ ሳይንስ ወይም
በላይብረሪና ኢንፎርሜሽን
ሳይንስ

6/5ዓመት

5/4ዓመት

3/2ዓመት

6/5ዓመት

3/2ዓመት

5/4 ዓመት

10/8/6 ዓመት

20

ሴክራታሪ II

10.1/አአ-ሥኢ-172
እና 15

ጽሂ-9

2008

2

በቀድሞ 12ኛ ክፍል ወይም በአዲሱ 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ/ች
1ኛ ዓመት ኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
10+1ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ያጠናቀቀ/ች እና
2ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች ወይም
የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዲፕሎማ
3ኛ አመት የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም 10+3 ቴክኒክና
ሙያ ሥልጠና ያጠናቀቀ/ች
4ኛ ዓመት የኮሌጅ ትምህርት ያጠናቀቀ/ች

ለኮሌጅ ዲፕሎማ በጽህፈትና
ቢሮ አስተዳደር

10/8/6/4/2/ዓመት

21

የህክምና መሳሪያዎች ጥገና
ቡድን መሪ

05/1.01

ብስኢ-9

4933

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

7/6 ዓመት

22

የኑክሊየር መሳሪያዎች ጥገና
መሐንዲስ VII

05/2.03

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

23

የኤሌክትሮመካኒካል
መሳሪያዎችጥገና መሐንዲስ
VII

05/3.03

ብስኢ-7

3656

1

ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

24

የኤርኮንዲሺኒንግና
ማቀዝቀዣ ማሳሪያዎች ጥገና
ቴክኒሺያን IV

05/3.06

ብስኢ-4

2458

1

ከፍተኛ የኮሌጅ ዲፕሎማ

በኤሌክትሪካል ምህንድስና፣
በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና፣
በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና ወይም
ባዮሜዲካል ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና፣
በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና
ወይም ባዮሜዲካል
ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና፣
በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና፣
በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና ወይም ሜካኒክል
ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና፣
በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና፣
በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና ወይም ሜካኒክል
ምህንድስና

25

ማሺኒስት V

ብስኢ-5

2686

1

26

የልኬትና አናሊስስ
መሳሪያዎች ጥገና መሐንዲስ
VII

05/4.04
05/5.03

ብስኢ-7

3656

1

ከፍተኛ የኮሌጅ ዲፕሎማ
ቢ.ኤስ.ሲ/ኤም.ኤስ.ሲ ዲግሪ

በመካኒካል ምህንድስና
በኤሌክትሪካል ምህንድስና፣
በኤሌክትሮኒክስ ምህንድስና፣
በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና ወይም ሜካኒካል
ምህንድስና

5 ዓመት
5/4 ዓመት

27

የሰው ሃብት ልማትና
አስተዳደር አገልግሎት ኃላፊ

10.1/አአ-ሥኢ-65

የመጀመሪያ ዲግሪ፦ ወይም ማስተርስ ዲግሪ

10/8 ዓመት

28

ጀማሪ የስራ አካካባቢ
ደህንነትና ጠ@ንነት አጠባበቅ
ባለሙያ

10.1/አአ-ሥኢ-74

በስራ አመራር፣ በሕዝብ
አስተዳደር ወይም በልማት
ሥራ አመራር
በሙያ ደህንነትና ጤንነት
አጠባበቅ

5781
1

ፕሣ-9

የመጀመሪያ ዲግሪ

4446
5ኛ
እርከን

1

5/4 ዓመት

5/4 ዓመት

4 ዓመት

0ዓመት

29

ክሊኒካል ነርስ

10.1/አአ-ሥኢ104/105

መፕ/7/2
5ኛ
እርከን

2404



2









30

31

የሜካኒካል ካሊብሬሽን
ባለሙያ IV

ሪከርድ ካስቶዲያን IV

ብሰኢ-4

ብስኢ-4

2458

2458

02/2.09

02/1.04

1

1

በቀድሞው ሥርዓተ ትምህርት12ኛ ክፍል
ያጠናቀቀና 2 ዓመት አግባብ የሥራ ልምድ
ያለው በክሊኒካል ነርስ ከሁለት እስከ ሁለት
ዓመት ተኩል የሚደርስ ስልጠና ያጠናቀቀ
በቀድሞው ሥርዓተ ትምህርት 12ኛ ክፍል
ያጠናቀቀና በክሊኒካል ነርስ አንድ ዓመት
ሥልጠና የወሰደ እና 4 ዓመት አግባብ
ያለው የሥራ ልምድ ያለው እና አንድ
ዓመት በክሊኒካል ነርስ ተጨማሪ ስልጠና
የወሰደ
በቀድሞው ሥርዓተ ትምህርት 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ በጠ@ና ረዳት ኮርስ የአንድ ዓመት
ተኩል ስልጠና የወሰደ እና 4 ዓመት
አግባብ ያለው የሥራ ልምድ ያለው እና
በቀድሞው 12ኛ ክፍል ያጠናቀቀ አንድ
ዓመት ተኩል በክሊኒካል ነርስ ተጨማሪ
ስልጠና የወሰደ
በአዲሱ ሥርዓተ ትምህርት 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ በክሊኒካል ነርስ 3 ዓመት
ስልጠና የወሰደ እና ሁለት ዓመት አግባብ
ያለው የሥራ ልምድ ያለው
በአዲሱ ሥርዓተ ትምህርት 10ኛ ክፍል
ያጠናቀቀ በክሊኒካል ነርስ 2 ዓመት
ስልጠና የወሰደ እና ሁለት ዓመት አግባብ
ያለው የሥራ ልምድ ያለውና በክሊኒካል
ነርስ የአንድ ዓመት ተጨማሪ ስልጠና
የወሰደ

ቢ.ኤስ. ሲ ዲግሪ ወይም ኤም.ኤስ. ሲ ዲግሪ

በፊዚክስ ወይም በኬሚስትሪ

3/2ዓመት

ቢ.ኤስ. ሲ ዲግሪ ወይም ኤም.ኤስ. ሲ ዲግሪ

በሜካኒካል ምሀንድስና ወይም
በኬሚካል ምህንድስና ወይም
በኢንዱስትሪያል ምህንድስና
ወይም በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና

2/1ዓመት

የኮሌጅ ዲፕሎማ ወይም

በፌዚክስ ወይም
በኬሚስትሪ
በኤሌክትሪካል ወይም
በሜካኒካል ምህንድስና

5ዓመት

ከፍተኛ የኮሌጅ ዲፕሎማ

4ዓመት

32

የሜካኒካል ካሊብሬሽን
ባለሙያ III

ብስኢ-3

2351

02/2.13

4

የኮሌጅ ዲፕሎማ

በፊዚክስ

4ዓመት

ከፍተኛ የኮሌጅ ዲፕሎማ

በሜካኒካል ምሀንድስና ወይም
በኬሚካል ምህንድስና ወይም
በኢንዱስትሪያል ምህንድስና
ወይም በኤሌክትሮሜካኒካል
ምህንድስና

3ዓመት

ቢ.ኤስ. ሲ ዲግሪ

በፊዚክስ ወይም በኬሚስትሪ

2ዓመት

የኮሌጅ ዲፕሎማ

በፊዚክስ ወይም በኬሚስትሪ

4ዓመት

ከፍተኛ የኮሌጅ ዲፕሎማ

በራዲዮግራፊ ወይም
በራዲዮሎጂ በኤሌክትሪካል
ወይም በኤሌከትሮሜካኒካል
ምህንድስና
በፊዚክስ ወይም በኬሚስትሪ

3ዓመት

/16/17/20

33

የጨረራ ካሊብሬሽን
ባለሙያ III

ብስኢ-3

2351

02/6.05

1

ቢ.ኤስ. ሲ ዲግሪ

2ዓመት

ገቢያ ቀንየመመዝገቢያ ቀን - ይህ ማስታወቂያው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት /10/ ተከታታይ የሥራ ቀናት፡፡

ቢያ ቦታ የመመዝገቢያ ቦታ፦ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ አጠገብ በወሰን መንገድ ኮተቤ በሚገኘው ሰዉ ሃብት ልማት እና አስተዳደር ቡድን ቢሮ ቁጥር 008

አመልካቾ አመልካቾች፡ የትምህርትና የሥራ ልምድ ማስረጃዎቻችሁን ዋናውንና ቅጂውን ከአንድ ጉርድ ፎቶ ግራፍ ጋር ይዛችሁ በግምባር በመቅረብ መመዝገብ የምትችሉ መሆኑን
እንገልጣለ
እንገልጻለን፡፡
ከግል ድር
ከግል ድርጅቶች የሚቀርብ የስራ ልምድ ማስረጃ የሥራ ግብር ስለመከፈሉ የሚገልጽ መሆን ይኖርበታል፡፡

ከሠላምታ ጋር

