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 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
      

01 -މެނޭޖަރ ގރމަޤާމް:    
 

10    : ބޭނުންވާ އަދަދު

ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްެރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް–ކ.މާލެ މަސައްކަތް  
 : ކުރަންޖެހޭތަން

ރ00.15001  :މުސާރައަސާސީ  
އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް–ރ2000.00  
ފުޑް އެލަވަންސް –ރ 1800.00  

ފޯން އެލަވަންސް –ރ 650.00  
   ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް  -   %40އަސާސީ މުސާރައިގެ 
  މެނޭޖްމަންޓް އެލަވަންސް -  %50 އަސާސީ މުސާރައިގެ 

  

: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި   .އެވެއުނިކުރެވޭނެ     ފައިސާ     ފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށްޕެންޝަން
  

އެހެނިހެން 
އިނާޔަތްތައް : 

  ިބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޕޮލިސީސްތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއ
 އި ބެލެހެއްޓުންންމެހައި ކަންކަން ރާވައި ހިންގަމުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި އެ

  ްމުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޤަވައިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކަށް ތަނުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވާ، އުސޫލުތައ
 ތަންފީޒުކުރުމުގައި މެނޭޖަރުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

 ިބެލެހެއްޓުން. ކުންފުންޏަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވައި، ހިންގައ 
 ަނެ، ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައިކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންތައް ދެނެގ 

 ހިންގުން.
  ިމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައ

  ވަައްޒަފުންގެ ޕަރފޯމަންސް ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިންގުންހިންގައި ބެލެހެއްޓުން އަދި މު

 މަޤާމުގެ
:މަސްއޫލިއްޔަތު

  ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ		ނުވަތަ  މާސްޓަރސް ޑިގްރީހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން 
ލެވެލްގެ މެނޭޖްމަންޓް ސީނިއަރ     ދުވަހުގެ     އަހަރު 1 މަދުވެގެން ގައިއެއްދާއިރާގުޅޭ ހާސިލްކޮއްފައިވުމާއެކު

  ދުވަހު   އަހަރު 03   ލެވެލްގައި މެނޭޖްމަންޓް     ސީނިއަަރ ނުވަތަ, ހޯދާފައިވުން ތަޖްރިބާ އުޅެ މަގާމެއްގައި
  .އިވުންހޯދާފަ ތަޖްރިބާ މަސައްކަތްކޮށް

 

ފެންވަރު ނުވަތަ 
: ޝަރުތު

ޑް އޮފީސް ކައުންޓަރ އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ : ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ( މޯލްޑިވްގޭސް ވެބްސައިޓުންނާއި ހެ
w w w m a l d i v e g a s c o m. . 

(  
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 ލިބިފައިވާ ތަޢްލީމީ ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ

ން )( ހަމައެކަނީ ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުޕޮލިސް ރިޕޯރޓް   

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
: ތަކެތި



 ކުރިން ވަޒީފާއަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ގެ ކުރިން 00:21ދުވަހުގެ  ހޯމަ 2020 ޖޫން 92  : ސުންގަޑި

އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުމަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަ
ކާއި، ރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ސައްހަނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތަޝަ ކުރެވޭފަރާތްތަކަށެވެ.

.ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ  

: އިތުރު މައުލޫމާތު

ޑިޕާޓްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން  
  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ގޭސް މޯލްޑިވް

 2 ަ ފަންގިފިލާ ވަނަ ،އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ    21- 02# 
ާމލެ، ގުމައޯކިޑް  

3335615: ފެކްސް   3335614: ފޯން  
career@maldivegas.com:ްއީމެއިލ  
www.maldivegas.com :ްވެބްސައިޓ 

އެޕްލިކޭޝަން 
: ފޮނުވާނީ

. 3335614މަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވު އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  
2020ޖޫން  42  

 
 


