
 1މެނޭޖަރ ގރ.	އެސިސްޓެންޓް  :މަޤާމު

 01    ބޭނުންވާ އަދަދު: 
 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:   މާލެ ސޭލްސް / ކ.މާލެ 
  އަސާސީ މުސާރަ :   ރ10,500.00 

  :   ރ1,800.00ފުޑް އެލަވަންސް

  :   ރ2,000.00އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް

  :   ރ350.00ފޯން އެލަވަންސް

7 ލެވެލް އަދި  20އަސާސީ މުސާރައިގެ % ސަނަދެއްނަމަ ގެ 6މޯލްޑިވްސް ކޮިލފިކޭޝަން ލެވެްލ  
ތުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސްގެ ގޮ 40އަސާސީ މުސާރައިގެ %   ސަނަދެއްނަމަ    އިން މަތީ
   ދެވޭނެއެވެ.

ަފއިވާ އުސޫލުން ޖެހިއިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ހަމަ 
  ލިބޭނެއެވެ.   ފައިސާ   އިތުރުގަޑީގެ

ޝަން ސްކީމްގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތީން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެން  
  ކުރެވޭނެއެވެ.   ބައިވެރި

  ވެ.ޕްރޮބޭޝަން ހަމަވުމުން ސްޓާފް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެއެ 

  މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް: 

ދަށުން  ލައިއޮޕަރޭޝަނަލް އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބަ ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ 
  މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

  އަދި ސޭލްސް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން  ސުޕަވައިޒްކުރުން 

  ޓްރީ ބެލެހެއްޓުން މާއި ފޯކާސްޓް ކުރުމާއި އަދި އިންވެން ސޭލްސް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޕްލޭންކުރު 

އް ރާވައި ހިންގުންވިޔަފާރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ސޭލްސް އައުޓްލެޓްތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރަމޯޝަންތަ 

 ސޭލްސް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ އެޑްމިނިސްޓެރޭޓިވް އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން  

ކާއެކު ކައިރި ގުޅުމެއް ތުން ގުޅުން ބާއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮ 
  ދެމެހެއްޓުން.   ބަދަހިކޮށް،

  މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:  



ަނތީޖާ ނެރެވޭފަދަ ، ސޭލްސް ޑިޕާްޓމަންޓުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރުކުރުވާ 
  ޓީމްއެއް ބިނާކުރުމަށް އެހީވުން 

ފައިވުމާއެކު ގުޅޭބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލްޮކްށ ކެޓިންގ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުންންޑް މާސޭލްސް އެ 
  ހޯދާފައިވުން    އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖްރިބާ 1ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 

  ނުވަތަ  

ކޮށްފައި ވުމާއެކުސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ އާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާ ހާިސލް 
  ހޯދާފައިވުން    ތަޖްރިބާ   ދުވަހުގެ   އަހަރު 3 ދުވެގެންމަ

  އަހަރާ ދެމެދު 45އަހަރާއި  18އުމުރުން  

  ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު  

  ރ އިން ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ( މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަ  

  )form-pplicationa-https://maldivegas.com/downloads/job ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ :

  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ 

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ  

ފާ އަދާކުރިކަމުގެ ވަޒީ  ތަޖުރިބާ ހުރިކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ( ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައި ވާނަމަ 
 ލިޔުން ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.)

 ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ( ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން ) 

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: 

:   ގެ ކުރިން  12:00ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2021ސެޕްޓެމްބަރ  27     ސުންގަޑި

ކަނި ޝޯޓްލިސްޓު މަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެމަޤާ 
ޝަރުޠު 		ޅުންތަކާއިޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ހުށަހެ 	ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ތަ މަތީގައި ވަ ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި ނު 
ސްތައް ބާޠިލު ދެންނެވުނު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަނާޅާ އެޕްލިކޭޝަން 

  ކުރެވޭނެއެވެ.

  އިތުރު މައުލޫމާތު: 

  އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ: 

  ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

  މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް



ފަންގިފިލާ  ވަނަ 2 –ރ، އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަ 21-02 #   

 އޯކިޑްމަގު، މާލެ

 : :    3335614ފޯން   3335615ފެކްސް

:   career@maldivegas.comއީމެއިލް
 


