Myanmar Red Cross Society
အလုပ်လလ ျှောက်လျှောလြေါ်ယူခြင််း
ရျှောထူ်းအမည်

:

ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးလက်ထ

အထ အတွက်

:

(၁) ဦေး

အစီ င်ခတင်ဖပမှု

:

ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ထ ေးနှငံ့်ဝယ်ယူဖြညံ့်တင်ေးထ ေးအ ော ှ

ဌောန

:

ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောန

တော၀န်ကျ ောထန ော

:

ထနဖပည်ထတော်/ န်ကန်

Grade

:

C1

အကျ ေးခစောေးခွငံ့်မျောေး

:

လစော + ကယ်ခနဓာ

ောက်

ခက်မန
ှု ှငံ့်ထ ောဂါဘယအောမခ + လပ်ငန်ေးတွင်ေးသင်တန်ေးမျောေး +

ခ ီေးသွောေးစောေး တ် + ထ ှောင်တခင်ခွငံ့် + ကူေးစက်ထ ောဂါကောကွယ်ခွငံ့် + လပ်သက်ခွငံ့်+
ထ
လလ ျှောက်လျှောပိတ်ရက်

:

ေးလက်မှတ်ခစောေးခွငံ့် + မီေးြွောေးခွငံ့် + အစောေး

၀၅.၀၈.၂၀၁၉၊ (၁၆:၃၀)နာရီ

ခမန်မျှောနိုင်ငံကကက်လခြနီအသင််း၊ ထ
က

အထကောင်အ

ထပေါ်ချန်၊

ကယ်

ပစစည်ေးမျောေး
ပို့ထ

ေးခစောေးခွငံ့်

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ည်ထြေါ် န်ထမ ော်မန
ှ ်ေးလျက်
ယ်ထ ေးလပ်ငန်ေးမျောေးတွင်

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောနသည် အသင်ေး၏ ည် ွယ်ချက်
အထဖခခမူ(၇)ချက်နှင်ံ့အညီ

အကျ ေးခစောေးခွင်ံ့ သူ
ှ မျောေး

သို့

ဖမန်မောနင်ငတဝှမ်ေးထဘေးအနတ ောယ်ဖြစ်
အချန်နှင်ံ့တထဖပေးညီ

ကယ်

ှထ ေး၊ အသင်ေး၏ဌောနမျောေး၊ စီမကန်ေးမျောေး၊ စီမချက်မျောေးနှင်ံ့ဖပည်နယ်နှင်ံ့ တင်ေးထေသကကီေးမျောေး၏ထ

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေး

င် ောလပ်ငန်ေးမျောေး ထအောင်ဖမင်ထစ န်အတွက် အထ

ောက်အပထ
ံ့ ပေးထ

ယ်ထ ေး
ောက်ပံ့
ောင် ွက်

လ က် ှပါသည်။
ရည်ရွယ်ြျက်။ ထ

ောက်ပံ့ပို့ထ

ထစ န်၊ စထပါင်ေးချတ်
နင် န်၊

ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

က်ထ

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးဌောန၏ ထမ ော်မန
ှ ်ေး
ောင် ွက်နင် န်၊ အထကောင်အ

ောေးထသော လပ်ငန်ေးမျောေးထအောင်ဖမင်

ည်ထြော်လပ်ငန်ေးမျောေးတွင် ထ

ောင်ထ ေးနှငံ့်ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးလက်ထ

ောက်အဖြစ်

ောက်ပံ့ကူညီထ

လပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးထ

ောင် ွက်

ောင် ွက် န်

ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန််းနှင့််တျှောဝန်မျျှော်း
၁။

ထ ေးနှုန်ေးထတောင်ေးခဖခင်ေး၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူတ၏
ို့
မှတ်တမ်ေးမျောေးအောေး နှုင်ေးယှဉ်ဖပဇယောေးမျောေး ထ ေးသွင်ေးဖခင်ေး၊
ဝယ်ယူနင် န်ဝယ်ယူထ ေးလပ်ငန်ေးစဉ်
ကူညီထ

အ

င်ံ့

င်ံ့ထ

ောင် ွက်နင် န်

ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ထ ေးအ ော ှအောေး

ောင် ွက်ထပေး မည်။

"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity"
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children,
and prevention of violence among communities members in our programs"
MRCS_Logistics Assistant for Logistics Department
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၂။

ကန်ပစစညေး် မျောေးဝယ်ယူထ

ောင် ွက်ဖခင်ေး၊ ပစစည်ေးမျောေးအထဖခအထန၊ ထေသအတွင်ေးဝယ်ယူ

န
ှ င်သည်ံ့ ထ ေးကွက်

အထဖခအထန၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူတ၏
ို့ သတင်ေးအချက်အလက်မျောေး၊ ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူမျောေးနှင်ံ့ လအပ်ထသော

၃။

အ ည်အထသွေးစစ်ထ

ေးဖခင်ေးလပ်ငန်ေးမျောေးက လအပ်သလလက်လထ

အ ော ှအောေး ကူညီထ

ောင် ွက်ထပေးနင် မည်။

ဌောနအတွင်ေး ှ
သင်ထ

၄။

ကွန်ပျျူတောမျောေးနှင်ံ့

က်စပ်ပစစည်ေးမျောေး

န်ေးသမ်ေးဖခင်ေးနှင်ံ့

ောက်ကူပစစညေး် မျောေးအောေး မှတ်တမ်ေးတင်ဖခင်ေးမျောေးက ထ

ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးဖခင်ေးမှတ်တမ်ေး၊
အလက်မျောေး၊ ဌောနတွင်ေးထငွထ ကေး

ဝယ်ယူထ ေး

ောင် ွက်နင် န် ထ
တယ်လီြန်ေး၊

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ထ ေး

စောထ ေးက ယောနှင်ံ့

ောင် ွက် မည်။

င် ောမှတ်တမ်ေးမျောေး၊

ထ ေးနှုန်ေးတင်သွင်ေးသူမျောေး၏အချက်

တ်ယူမှု (Cash book) ၊ သေးစွွဲမှုမျောေး (Expense book) ၊ စောဝင်/စော

ွက်မျောေး

မှတ်တမ်ေးမျောေး၊ ရေးသေးနှင်ံ့ပထသပင်ပစစည်ေးမျောေး (Assets List) ပမှနစ
် ော င်ေး သွင်ေးဖခင်ေး၊ ြင်တွဲွဖခင်ေးမျောေး လပ်ထ

ောင်

မည်။
၅။

သထလှောင်ရတောဝန်ခအောေး
အဝင်အ

သထလှောင်ရ

ွက်ပစစညေး် စော င်ေးမျောေးအောေး

ထပေးဖခင်ေး၊ အဖခောေးသထလှောင်ရ
ကူညီထ
၆။

င် ောထ

န်ေးသမ်ေးဖခင်ေးမျောေး၊
မှတ်တမ်ေးတင်ဖခင်ေး၊

ောင်ထ ေး

င် ောစီမခန်ို့ခမ
ွွဲ ှုနင
ှ ်ံ့

သင်တန်ေးမျောေးဖပ လပ်ဖခင်ေး၊

ထ

ောင် ွက်

ီသေးစွွဲမှုအထဖခအထနမှတ်တမ်ေးမျောေး၊ ကန်ပစစညေး် အဝင်/ အ
ောက်ပံ့ပို့ထ

ခ ီေးသွောေးထ ောက်ဖခင်ေး၊

ကျင်ေးပဖခင်ေးလပ်ငန်ေးမျောေးတွင် ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ဌောနညွှန် ကောေးထ ေးမှျူေးနှင်ံ့အ ော ှတမ
ို့ ှ

ောင်ထ ေးအ ော ှ

အလပ်ရထ

ွက်

သို့ ပမှနထ
် ပေးပို့ မည်။

ွေးထနွေးပွမ
ွဲ ျောေးဖပ လပ်ဖခင်ေး၊

ောင်ထ ေးနှင်ံ့ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေးတို့တွင် သက်

မျောေးက အချန်နှင်ံ့တထဖပေးညီပပီေးစီေးနင် န် စီမထ
မ်ေးထ

အချန်မီအ
ှ စီ င်ခစောထပေးပို့နင်ထ ေး

ောင် ွက်ဖခင်ေးမျောေးတွင် အချန်နှင်ံ့တထဖပေးညီ အထ ကောင်ေး ကောေးဖခင်ေးမျောေးက

စော င်ေးမှတ်တမ်ေးမျောေး၏ အစီ င်ခစောမျောေးက ထ

၈။

ထကောက်ယူဖခင်ေး၊

ောင် ွက်ထပေး မည်။

သယ်ယူပထ
ို့

၇။

ထဖမဖပင်လက်ကျန်စော င်ေးမျောေး

အစည်ေးအထဝေးမျောေး
င်ထသောလပ်ငန်ေး

ောင် ွက်ထပေး မည်။

အခါအောေးထလျော်စွောထပေးအပ်သည်ံ့

လပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးကလည်ေး

ောင် မည်။

လိုအပ်လသျှောအရည်အြျင််းမျျှော်း
• ခမန်မျှောနိုင်ငံသျှော်းခြစ်ရမည်။
• အသက် ၅၀ နှစ်လအျှောက်ခြစ်ရမည်။
• တကကသလ်ဝင်တန်ေးထအောင်ဖမင်ပပီေးသူဖြစ် မည်။
• ထ

ောက်ပံ့ပထ
ို့

ောင်ဝယ်ယူဖြည်ံ့တင်ေးထ ေး

• လပ်ငန်ေးတောဝန်မျောေးက
•

က်

င် ောသင်တန်ေးတက်ထ ောက်ြူေးသူဖြစ် မည်။

ထ ောက်ထ ောက်နှင်ံ့ အချန်ဖပည်ံ့

မ်ေးထ

ောင်နင်သူဖြစ် မည်။

ထ ေးထဖပဖပစ်သူဖြစ် မည်။

• ကွန်ပျျူတောအထဖခခကျွမ်ေးကျင်သူက ဦေးစောေးထပေးထ ေးွ ချယ်မည်။
• ကက်ထဖခနီအထဖခခမူမျောေးနှင်ံ့အညီအသင်ေး၏လှုပ် ှောေးမှုမျောေးတွင် ပါဝင်ထ

ောင် ွက်နင် မည်။

"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity"
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children,
and prevention of violence among communities members in our programs"
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စတ်ပါ၀င်စောေးသူမျောေးသည် ကယ်ထ ေး ောဇ၀င်နှင်ံ့အတူ လအပ်ထသောအထ

ောက်အ

ောေး မတ်တ/ူ PDF Version ဖြင်ံ့-

ခမန်မျှောနိုင်ငံကကက်လခြနီအသင််း

ခမန်မျှောနိုင်ငံကကက်လခြနီအသင််း

ရံု်းြျျုပ်

ရံု်းြွဲ

ရျှောဇသင်္ဂဟလမ််းမကကီ်း၊ ဒကခိဏသီရိမမိျုြို့၊

အမှတ်(၄၂)၊ ကမ််းနာ်းလမ််း၊ ဗိလ
ု ်တလထျှောင်မမိျုြို့နယ်၊

လနခပည်လတျှော်။

ရန်ကုန်။

(သမ
ို့ ဟတ်) mrcshrrecruitment@gmail.com သို့လပ်မူကော ထပေးပို့ မည်။
အထသေးစတ်အချက်အလက်မျောေးအောေး www. redcross.org.mm တွင်၀င်ထ ောက် ကည်ံ့ရှုနင်ပါသည်။
လူလတြို့စစ်လမ်းခြင််းလရွ်းြျယ်ြံရသူကိုသျှော အလကကျှောင််းကကျှော်းမည်ခြစ်ပါသည်။

"Person with disability are encouraged to apply this post as they will be given equal opportunity"
"Our recruitment and selection procedures reflect our commitment to the safety and protection of children,
and prevention of violence among communities members in our programs"
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