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 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
 

  އެޑްމިން އެގްޒެކެޓިވް ސީނިއަރ  :  މަާޤމުެގ ަނން

 

 ރުފިޔާ   -/7,200: މުާސރަ
 ރުފިޔާ  -/4,800: އެލަަވްނސް

އިތުުރަގީޑގައި ކުރާ ަމަސއްކަތްތަކަށް ަހމަޖެހިަފއިާވ އުސޫލުން ަފއިސާ )
 (.ދެޭވނެ

އާރް ެއންޑް .އެޗް /ކޯޕަރޭޓް ެއފެއާޒް : ސެކްޝަން /ޑިޕާޓްމަންޓް 

  އެޑްިމން
  1: ބޭނުްނާވ ައދަދު

 

 :ޝަރުޠު

 ؛ާޤބިލުކަން ސާބިތުކޮްށދިުނމާއެކު /މަާޤމުެގ ަމަސއްކަތް ކުރުުމެގ ހުަނރު
 ނުވަތަ ސަނަެދއް ހާސިލްކޮށްަފއިުވން،  8ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަޤުއމީ ސަަނދުތަކުެގ އޮނިަގނޑު ލެެވލް  މަާޤމުެގ ދާިއރާިއން .1

 

ެގ ސަަނދެއް ާހސިލްކޮށްފަިއުވާމއި އެކު އެޑްިމން  7ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަޤުއމީ ސަަނދުތަކުެގ އޮނިަގނޑު ލެެވލް  މަާޤމުެގ ދާިއރާިއން .2
 ނުވަތަ ައހަރު ުދަވުހެގ ަމސައްކަތު ަތޖުިރބާ ލިބިފަިއުވން،  2ދާިއރާަގއި ސީިނައރ މަާޤމެްއަގއި މަުދެވެގން 

 

ެގ ސަަނދެއް ާހސިލްކޮށްފަިއުވާމއި އެކު އެޑްިމން  6ެގ އޮނިަގނޑު ލެެވލް ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަޤުއމީ ސަަނދުތަކު މަާޤމުެގ ދާިއރާިއން .3

 .އަހަރު ދުަވހުެގ މަސައްކަތު ަތޖުިރބާ ލިބިފަިއުވން 4ދާިއރާަގއި ަމދުެވެގން 

 

 މަާޤމުެގ ަމިއަގނޑު ަމްސއޫލިއްޔަތު 
 

ުމަވއްޒަފުންާނއި ުގޅުންުހރި މަަސއްކަތްަތއް ސުަޕަވިއޒަރެގ ލަފާެގ ދަށުްނ މި ކޯޕަރޭޝަުނެގ އިާދރީ އެްނމެހާ ަމސައްކަތްަތއް ައދި  .1

 .ކުރިއަްށެގްނދިުއން

ަރްށ މިކޯޕަރޭަޝނުެގ ިހއުަމން ިރސޯސްޕްލޭްނ ތައްޔާރުުކރުމަށް އެހީެތރިުވމާިއ، ޕޮލިސީއަށް ެގންަނންޖެހޭ ބަދަލުަތއް ެގނަުއމަށް ސުަޕަވިއޒަ .2

 .އެހީތެިރުވން



 

 

 
 

ޕީަތއް ތައްާޔރުކުުރމާިއ .އޯ.ަހުރދަނާކުުރމަށް ަތއްޔާރުުކރަންޖެޭހ، ުމަވްއޒަފުންާނއި ުގުޅން ހުރި ެއންމެހާ ޕޮިލސީ، ެއސްކުންފުނީެގ ހިްނުގން  .3

 .ދުަވުހން ުދަވހަށް ެގންނަްނޖެހޭ ަބދަލުތައް ެގަނއުުމަގއި ސުޕަަވއިަޒރަށް އެީހތެިރުވން

 .އް ސުަޕަވއިޒަރެގ ަލފާެގ މަތިން ކުިރއަށް ެގންިދއުންމުަވއްޒަފުްނެގ ަމސައްކަުތެގ ފެްނވަރު ެބލުމުެގ ަމސައްކަތްތަ  .4

 މުަވއްޒަފުްނެގ މުާސރަ ޝީޓް ަތއްޔާުރކުރުމަށް ަފއިނޭްނސް ސެްކޝަނަށް ޯފރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ލިޔެިކއުންތަްއ ފޯރުކޮްށޭދންޖެހޭ ުމްއދަތުގެ  .5

 .ތެރޭަގއި ަޤާވއިދުން ފޮުނުވން

 .ަރންޖެހޭ އިާދރީ އެްނމެހާ ަމަސއްކަތްތައް ކުުރންމި ކޯޕަރޭޝަުނެގ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ޯހދުމަށް ކު .6

 .ނޯޓް ައދި އެެހނިެހން ލިޔުންތައް ތައްާޔރުކޮށް ފޮނުަވންޖެޭހ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުުވން، ސެކްޝަްނެގ ސިޓީ .7

ްނހުރި ކުންފުނިން އަްނާގ ކޯޕަރޭޝަްނެގ ފަރާތުން ާރާވ ހިންާގ އެިކ އިެވންޓްތަކުަގއި ަޙރަކާތްތެިރުވާމއި އެުކ ކޯޕަރޭޝަންެގ ިޚދުމަތްތަކާ ގުޅު .8

 .އެންެމހައި ކަންކަުމަގއި ޢަމަލީޮގުތން ަބއިެވރިެވ އެކަންކަން ކުުރން

، ފަްނިގފިލާ ަވނަ 2، ޒޮނޭރިއާ . ހ)މި ކޯޕަރޭޝަން  ، ެގ ކުރިން 13:00ދުަވހުެގ  ބުދަާވ  2019 ސެޕްޓެމްަބރ 11  :ފޮނުވަންވީ ތާރީޚާއި ތަން   ފޯމް 

 .އަށް( ބޮޑުތަކުރުާފނުަމުގ

 ހުށައަަޅންޖެހޭ ލިޔުންަތއް:
 ފުރިހަމަ ކޮށްފަިއާވ ަވޒީފާައށް އެދޭ ޯފމް  -

 ަވޒީާފއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުެގ ަވަނަވރު  -

 ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ -
 ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުެގ ކޮޕީ  -

 (.މިބަަޔްށ މާކްސް ެދޭވނީ ލިޔުން ހުށަހަޅާަފިއާވަނމަެއެވ) ކުރިން ަވޒީފާ އަދާކޮށްަފިއާވ ނަމަ، ަވީޒފާ އަދާކުރި އޮފީހުެގ ލިޔުން  -

 އިތުރު މަޢްޫލމާތު:

، ައދި ަވޒީފާއަްށ ނުހޮޭވ ަފރާތްތަކަށް . ފަާރތަކާެއެވ 05މި ަމޤާމަށް އިންޓަރިވއު ކުެރޭވނީ ަޝރުތު ހަަމާވ، ތަޢްީލމާއި ަތޖުިރބާ ެއންެމ މަތީ  •

 .ަވޒީާފއަށް ނުހޮުވނުކަން ފޯުނެގ ޒަީރއާިއން އަންަގއި ަވޒީފާއަށް ުނހޮުވނުކަުމެގ ސިޓީ ނުފޮނުޭވނެ ަކމުަގއި ެވސް ދެންެނީވެމެވ
 .ފޯނާއެެވ 3323228އިތުރު މަޢްޫލމާތު ހޯްއެދުވމަށް ުގުޅއްާވީނ ނަންބަރު  •

 . އެެވ jobs@visitmaldives.comމެއިލް އެްޑރެހަކީ -އީ. ަވޒީާފއަށް ެއދޭ ފޯމާއި ލިޔުންަތއް ީއމެިއލް މެދުެވރިކޮށް ބަލަިއަގެނޭވެނެއެވ •
އަދި މިކޯަޕރޭޝަުނެގ ެވބްަސއިޓުެގ . ަވޒީާފއަށް ެއދޭ ފޯމް ަރސްީމަގީޑގައި މިކޯޕަރޭަޝނުެގ ަކއުންޓަުރން ލިބިަވަޑިއަގންަނާވެނއެެވ  މިކޯޕަރޭަޝނުެގ •

(https://visitmaldives.com/downloads/  ) ެެއެވމިލިންކުން ފޯމް ޑައުްނލޯޑްެވސް ކުެރޭވނ . 
 .ހާސިލްކޮށްފަިއާވ ތައުީލމީ ސެޓްފިކެޓްތަްއ ހުށައަާޅއިރު ސެޓްފިކެޓްަތއް އެޓެސްޓް ކުރެިވ ައދި ޓްރާްނސްކްރިޕްޓް ހުަށއަޅަްނާވެނއެެވ •
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