
شرایط احرازسابقه کاررشته و مقطع تحصیلیعنوان شغلیزمینه فعالیت

طراح مکانیکطراحی مکانیک
دکترا / کارشناسی ارشد

مکانیک جامدات و طراحی کاربردی
حداقل یک سال سابقه مرتبط

تسلط بر انجام محاسبات طراحی سازه ها و مکانیزمها، آشنا به 

تهیه نقشه های ساخت، آشنا به فرایندهای ساخت

طراح برق و کنترل
کارشناسی ارشد /کارشناسی

برق الکترونیک و کنترل
 سال سابقه مرتبط3حداقل 

تسلط بر طراحی مدارهای برق و کنترل صنعتی، برنامه نویسی 
PLC

تکنسین برق
کارشناسی /کاردانی

برق
 سال سابقه مرتبط4حداقل 

کابل کشی و )تسلط بر پیکربندی و تست تابلوهای برق 

، تسلط بر عملیات نصب و راه اندازی سیستم های برق (سربندی

و کنترل

نقشه کش صنعتینقشه کشی صنعتی
کارشناسی / کاردانی 

(ساخت و تولید، ماشین ابزار)نقشه کشی، مکانیک 
 سال سابقه مرتبط2  حداقل 

تسلط بر اصول  نقشه کشی، آشنایی با فرایندهای ساخت و 

ماشین سازی

مدیر پروژهمدیریت پروژه
 MBA/ کارشناسی ارشد صنایع

صنایع/ برق/ با مدرک کارشناسی مکانیک

 سال سابقه مدیریت پروژه 5حداقل 

های صنعتی

 تجربه ،PMP و ترجیحا دارای مدرک PMBOKتسلط کامل بر 

کافی در امور قراردادها و برنامه ریزی دیسیپلینهای مختلف 

مهندسی و اجرایی

مدیر اجرایی پروژهمدیریت اجرایی پروژه
ساخت و )کارشناسی وکارشناسی ارشد مکانیک 

(تولید

 سال سابقه مدیریت اجرایی 5حداقل 

پروژه های صنعتی

تسلط بر فرایندهای ساخت و نصب و راه اندازی و امور 

پیمانکاری، آشنایی کامل با برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارشناس ارشد برنامه ریزیبرنامه ریزی و کنترل پروژه
کارشناسی ارشد صنایع یا سایر رشته /کارشناسی

های مرتبط
 سال سابقه مرتبط4حداقل 

 , Excel تسلط بر نرم افزار های PMBOKتسلط کامل بر 

Access , MSP , P6

کارشناس تحلیل سیستمتحلیل و طراحی سیستم ها
کارشناسی یا کارشناسی ارشد

MBA ، EMBA صنایع، 
...تسلط بر طراحی فرایندهای سازمانی، مهندسی مجدد و  سال سابقه مرتبط2حداقل 

طراح پایگاه دادهطراحی پایگاه داده
/کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار/کارشناسی

یا سایر رشته های مرتبط/ آی تی
 سال سابقه مرتبط2حداقل 

آشنایی کامل با طراحی، تحلیل و پیاده سازی پایگاه داده

T-SQLتسلط کامل بر 

تسلط بر فرایندهای حسابداری و نرم افزارهای تخصصی سال سابقه مرتبط2  حداقل کارشناسی ارشد حسابداری/کارشناسی(صنعتی و مالی )حسابدارحسابداری

کارشناس ارشد توسعه

 منابع انسانی

کارشناسی ارشد/کارشناسی

و صنایع MBA ، EMBAمدیریت منابع انسانی ، 
 سال سابقه مرتبط4حداقل 

تسلط بر تکنیک های تدوین استراتژی منابع انسانی، مدل های 

شایستگی، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، مدیریت مسیر 

شغلی تجزیه و تحلیل مشاغل ، عارضه یابی سازمانی

کارشناس ارشد جذب و استخدام
کارشناسی ارشد /کارشناسی

روانشناسی صنعتی/کلیه گرایش های مدیریت
 سال سابقه مرتبط4حداقل 

تسلط بر تکنیک های مصاحبه استخدامی، برگزاری و تفسیر 

آزمون های روان شناختی سازمانی و آشنایی با کانون های توسعه 

و ارزیابی، مدیریت مسیر شغلی تجزیه و تحلیل مشاغل

منشی دفتر مدیرعاملدفتر مدیریت
کارشناسی روابط عمومی، کلیه گرایش /کاردانی

های مدیریت یا سایر رشته های مرتبط
 سال سابقه مرتبط2حداقل 

روابط عمومی قوی، تسلط بر فنون نامه نگاری اداری، آفیس، 

تایپ و  آشنایی کافی با زبان انگلیسی

کارشناس ماشینکاری
ساخت و )کارشناسی ارشد مکانیک / کارشناسی

(تولید یا ماشین ابزار
 سال سابقه مرتبط2حداقل 

تسلط بر نقشه خوانی 

توانایی کار با ماشین )تسلط کامل بر کار با ابزارهای ماشینکاری 

(فرز، تراش و داخل تراش

توانایی تعیین استراتژی ماشینکاری

اپراتور ماشینکاری
سیکل، دیپلم، کاردانی

صنایع فلزی/ماشین ابزار/ ساخت و تولید
 سال سابقه مرتبط3حداقل 

تسلط بر نقشه خوانی 

توانایی کار با ماشین )آشنایی کامل به کار با ابزارهای ماشینکاری 

(فرز، تراش و داخل تراش

 سال سابقه مرتبط2حداقل CO2(GMAW )جوشکار 
تست عملی در محل شرکت ) CO2تسلط کامل بر جوشکاری 

(.برگزار می گردد

کارشناس ارشد کنترل کیفیتکنترل کیفیت
مکانیک /کارشناسی ارشد متالورژی/کارشناسی

و رشته های مرتبط (ساخت و تولید)
 سال سابقه مرتبط5حداقل 

تسلط بر نقشه خوانی،استفاده از ابزار های کنترلی عمومی، 

حداقل دو سال تجربه کاری در آزمایشگاه های مترولوژی، دارای 

NDTگواهینامه تست های غیر مخرب 

آشنا به نرم افزار های انبارداری و برنامه ریزی سال سابقه مرتبط2حداقل دیپلم و باالترانباردار

مسؤول انبار
کارشناسی

صنایع/ مدیریت 
تسلط به نرم افزار های انبارداری و برنامه ریزی سال سابقه مرتبط5حداقل 

تدارکات داخلی قطعات 

صنعتی و مواد اولیه
 سال سابقه مرتبط4حداقل کارشناسیکارشناس تدارکات داخلی

شناخت کامل بازارهای مواد اولیه فلزی و قطعات صنعتی، تسلط 

Excelبر 

 سال سابقه مرتبط3حداقل دیپلم(خانم)خدمتگزار  تشریفات و پذیرایی
تسلط بر اصول تشریفات و پذیرایی، آشنایی با آداب حرفه ای 

برخورداری از ظاهر آراسته- معاشرت و نحوه ارتباط مؤثر  

66803364 -65:                          تلفن 401 شهریور، میدان بوربور، پالک 17 بزرگراه فتح، خیابان 5تهران، کیلومتر : آدرس شرکت

برق و کنترل

استخدام گروه صنعتي منگان

 سال سابقه در صنعت ماشین سازی، در راستای توسعه فعالیتهای خود اقدام به جذب نیرو در زمینه های تخصصی ذیل می نماید37                        گروه صنعتی منگان با بیش از 

ساخت و تولید

انبار

hr@mangan-co.comایمیل،  به ایمیل واحد منابع انسانی شرکت ارسال نمایند      (subject)در قسمتعنوان شغلی متقاضیان محترم می بایست رزومه خود را صرفا با ذکر 

منابع انسانی


