
 

 جذب و استخدام

 (عفان انقالب اسالميبنیاد مستض) گسترش کشاورزی پیوند فردوس پارسشرکت 

واحد توليدی کشاورزی و دامپروری با گستره ای مناسب در اقصي نقاط کشور و  051شرکت و در قالب  82گروه کشاورزی و دامپروری پارس شامل 

 .با حضور حدود چهار هزار نفر بطور متوسط پرسنل تمام وقت، فصلي و پيمانکاری فعاليت دارد

تعداد اقالم محصوالت . و متعلق به بنياد مستضعفان انقالب اسالمي مي باشد ورزی و دامپروری فردوس پارسشرکت کشا ستاد هلدینگ به نام

 .نوع ميباشد 01اصلي و عمده توليدی این گروه بالغ بر 

صيفي و سبزیجات، خوارك دام، این محصوالت شامل شير، گوساله، انواع ماهي، انواع علوفه، انواع غالت، انواع ميوه های دانه دار و هسته دار، انواع 

 .انواع نهال و نشاء، انواع گياهان دارویي و سایر محصوالت، خدمات و فرآورده های کشاورزی و دامپروری ميباشد

 :همکاری با ما شرایط عمومي
 .تابعيت کشور جمهوری اسالمي ایران -0

 .التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران -8

 .مبين اسالم و یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایراناعتقاد به دین  -۳

 .شرکتطبق تشخيص و تایيد مراجع پزشکي مورد اعتماد شغل انتخابي تندرستي و توانایي جسمي و رواني متناسب با -0

 .جهت داوطلبين ذکور خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائمدارا بودن کارت پایان -5

 .عدم سوء پيشينه کيفری -6

 :همکاری با ما يشرایط اختصاص
 محل خدمت سابقه کار رشته تحصیليگرایش  جنسیت سن عنوان شغل

 حسابداری
 ۳5حداکثر 

 سال

/ آقا

 خانم

کارداني، کارشناسي و )مدیریت مالي /حسابداری

 (کارشناسي ارشد

سال سابقه کار  0حداقل 

 مرتبط

شرکت های تحت 

 پوشش

حسابرس 

 داخلي

 ۳5حداکثر 

 سال

/ آقا

 خانم

کارداني، کارشناسي و )مدیریت مالي /حسابداری

 (کارشناسي ارشد

سال سابقه کار  5حداقل 

 مرتبط

شرکت های تحت 

 پوشش

 دامپروری
 ۳5حداکثر 

 سال

/ آقا

 خانم
 (کارشناسي به باال)کليه گرایش ها

سال سابقه کار  0حداقل 

 مرتبط

شرکت های تحت 

 پوشش

 دامپزشکي
 ۳5 حداکثر

 سال

/ آقا

 خانم
 (کارشناسي به باال)کليه گرایش ها

سال سابقه کار  0حداقل 

 مرتبط

شرکت های تحت 

 پوشش

 :نام نحوه ثبت

صتترفاب بصتتورت الکترونيکتتي از طریتتق مراجعتته بتته ستتایت اینترنتتتي     شتتروع متتي شتتود و   05/7/0۳30از تتتاری نتتام  ثبتتت

www.agriholding.irبوده ونيازی بته مراجعته حضتوری و تمتاس     تکميل فرم درخواست همکاری و دریافت کد رهگيری و

 .باشد نمي گروهتلفني با 

 144 - 53445443:  شرکت فجر اصفهان  تلفن تماس                                                                                            

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Firmf.ir%2F&ei=o8BoVIjUBIHqOtmTgOgC&usg=AFQjCNHhiBYk4JR7QlWBTD59lMQO04gkow&sig2=OtSbL1QG1XpZh5RYIuoUQw&bvm=bv.79142246,d.ZWU

