މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

ނަންބަރު(IUL)MMPRC-HR/1/2019/34:

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މަޤާމުގެ ނަން :އިވެންޓް އެގްޒެކެޓިވް
ޑިޕާރޓްމަންޓް  /ސެކްޝަން :ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ
-1

-

މުސާރަ (މަހަކު)  6,600/- :ރުފިޔާ މަހަކު

-

ޑެއިލީ އެލަވަންސް 4,400/- :ރުފިޔާ މަހަކު

-

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން

ބޭނުންވާ އަދަދު1 :

ޝަރުޠު:

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު:
ލވަލް 6
ނދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް ( 5ޑިޕްލޮމާ) ނުވަތަ ެ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަ ަ
އން ި
މގެ ދާއިރާ ި
ރވައި ހިންގު ު
ނވަތަ އިންވެޓް ާ
ޓންގ ު
ހ .މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މާކެ ި
ނ ޑިގްރީ) ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން( ،ނުވަތަ)
(ޕްރޮފެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް/އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ/އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ/ފައުންޑޭޝަ ް
ވގެން  4އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
ނގުމު ދާއިރާގައި މަދު ެ
ނވެޓް ރާވައި ހި ް
ށ -މާކެޓިން ނުވަތަ އި ް
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

-2

.1

ނޖެހޭ މުއްދަތަށް
މހާ މައުލޫމާތު އެކުލެވޭގޮތަށް މާކެޓް ރިޕޯރޓް ނިންމަ ް
މާކެޓިންގ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އެން ެ
މން.
ނިން ު

.2

އ) ތަކުގައި
ވންޓްތަ ް
ގއި ،މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ޚަރަކާތް ( ރޯޑްޝޯވްސް ،ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއަރސް އަދި އެހެނިހެން އި ެ
ރާއްޖެއިން ބޭރު ަ
ށޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މާރކެޓިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
ބައިވެރިވުމަ ް

.3

ކުންފުނިން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާ އެކިއެކި ކެމްޕެއިންތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ސުޕަވައިޒަރގެ ލަފާގެ މަތިން ޑްރާފްޓް ކުރުން.

.4

އކި އެކި އިވެންޓް  /ކެމްޕެއިންތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒަރގެ ލަފާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
އމަށް ނިންމާ ެ
ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދި ު

.5

އ ތައްޔާރުކުރުން.
ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ،އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަނަލް ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯރޓްތައް އެޙަރަކާތެއްނިމޭތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި

.6

ގތުން ކަވަރކުރާ އާޓިކަލްތައް
ޖއާބެހޭ ޮ
ޑއާގައި ރާއް ެ
ރާއްޖެއިން ބޭރު މީ ި

ނޓަރކޮށް ،އަހަރު
ގއި މަސައްކަތްކުރާ ޕީ.އާރު ކުންފުންޏެއްގެ އެހީގައި މޮ ި
އ ަ
އެމާކެޓެ ް

ނިމޭއިރު މީޑިއާ ވެލިޔު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުން.

.7

ނއި ،މީޑިއާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން.
ޕރޭޓަރުން ާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މާކެޓްތަކުގެ ޓުއަރ އޮ ަ

.8

ނމެ ޝައުގުވެރިކުރުވާ ފަދަ ޓޮޕިކްތަކާ
މންދާ ނުވަތަ އެ ް
ތ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމަށްޓަކައި އެއިރެއްގައި ހިނގަ ު
ދވޭ މައުލޫމާ ު
މީޑިއާގައި ރާއްޖެއާބެހޭ އެ ެ
ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޕްރެސް/ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން.

.9

އޝްތިހާރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އަޕްޓޭޑް ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
ޖއްލާތަކުގައި ޖަހާ ި
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަ ަ

 .10މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ އެކި އިވެންޓްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން.

 -3ފޯމު ހުށައަޅަންވީ ތަނާއި ތާރީޚް 30 :މެއި  2019ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން މި ކޯޕަރޭޝަން (ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް ހުރި
އިމާރާތް 1 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް.
 -4ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
-

ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

-

ށ
ގނެގޮތަ ް
ނބަރު އެނ ޭ
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ގުޅޭނެ ނަ ް

-

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

-

ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހުގެ ލިޔުން

 -5އިތުރު މަޢްލޫމާތު:
•

މވެސް ވަޒީފާއަށް
ގނެއެވެ .ނަ ަ
އއިން އެން ޭ
ވޒީފާއަށް ނުހޮވުނުކަން ފޯނުގެ ޒަރީ ާ
މި މަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއަށް ނުހޮވޭ ފަރާތްތަކަށްަ ،
މވެ.
ފނުވޭނެ ކަމުގައި ވެސް ދެންނެވީ ެ
ނުހޮވުނުކަމުގެ ސިޓީ ނު ޮ

•

އލް އެޑްރެހަކީ  jobs@visitmaldives.comއެވެ.
އވެ .އީ-މެ ި
ނވޭނެ ެ
ލ މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަ ެ
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއި ް

•

ދ މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ
ނއެވެ .އަ ި
ނނަވާ ެ
އގަ ް
ލބިވަޑަ ި
ި
މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ރަސްމީގަޑީގައި މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ކައުންޓަރުން
ވސް ކުރެވޭނެއެވެ.
( ) /https://visitmaldives.com/downloadsމިލިންކުން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ެ

•

ވނީ ނަންބަރު  3323228ފޯނާއެވެ.
އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއް ާ

 -6އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ:
މނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
ޠައްޔިބު މުޙައްމަދުެ ،
އންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ ެ
 23މެއި 2019

