بسمه تعالی

با عرض سالم خدمت شما متقاضی گرامی
لطفا مسائل پایین را کامل مطالعه بفرمایید و در صورت واجدالشرایط بودن و تمایل بقیه کارهای الزم را انجام
دهید.

شرایط کار :
کار شما در آموزشگاه موسیقی سارنگ خواهد بود.
به آدرس عظیمیه  45متری کاج بعد از تقاطع نیک نژادی پالک 80
ساعت کاری شما از ساعت  13الی  21شب یا  9صبح الی  17بعد از ظهر خواهد بود که از طرف مدیریت به شما گفته خواهد
شد که چند روز صبح و چند روز بعد از ظهر (که  8ساعت کار) خواهید بود ضمنا (در طول کار امکان تغییر از طرف مدیریت
وجود دارد).
روزهای جمعه آموزشگاه دایر میباشد و حضور شما الزامیست اما به جای آن در طول هفته یک روز به شما مرخصی داده خواهد
شد (امکان این وجود دارد که جمعه آموزشگاه تعطیل باشد).
اگر شما واجد الشرایط باشید بعد از یک دوره ی کوتاه آموزشی و آزمایشی که یک هفته خواهد بود استخدام خواهید شد ( .این
یک هفته حقوق ندارد).

نوع کار:
کار شما دفتری و مربوط به کامپیوتر (تا حدی) ،حسابداری جزء ،جواب دادن تلفن و ارباب رجوع و مسائل مربوط به کارهای
جاری آموزشگاه می باشد.

حقوق و مزایا:
بعد ا ز استخدام شدن حقوق شما ماهانه بین نهصد هزار تا یک میلیون تومان در ماه خواهد بود.
در صورت استخدام شما بیمه خواهید شد.
در صورت ارتقاء و پیشرفت کاری حقوق شما بیشتر خواهد شد و ساعت کاری شما کمتر.
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شرایط واجدالشرایطین (اگر شما  8مورد از موارد پایین را داشته باشید واجدالشرایط هستید) :
 -1تسلط به تایپ فارسی
 -2ظاهر آراسته
 -3تسلط به نرم افزارها
 -4تسلط به کامپیوتر
 -5لیسانس رشته حسابداری
 -6لیسانش رشته روانشناسی
 -7لیسانس رشته های مهندسی
 -8فوق لیسانس
 -9سابقه کاری باالی  3سال
 -10روابط اجتماعی باال
 -11تسلط به حسابداری
 -12نزدیکی محل سکونت به آموزشگاه
 -13تسلط به مسائل هنری
 -14تسلط به موسیقی
 -15کار در آموزشگاه های موسیقی
 -16تسلط به کارهای گرافیکی
 -17تسلط به اینترنت و کارهای مربوط به وب
در صورت واجد الشرایط بودن از ساعت  11الی  13می توانید به آموزشگاه جهت پرکردن فرم مراجعه بفرمائید (متقاضی گرامی
دقت داشته باشید در صورت زودتر آمدن و یا دیرتر آمدن شما به آموزشگاه به هیچ وجه به شما فرم داده نخواهد شد).
در صورت قبولی شما تا یک هفته بعد به شما جواب داده خواهد شد.

سواالت متداول:
 آیا کار در آموزشگاه موسیقی سارنگ برای من رزومه محسوب خواهد شد؟
آموزشگاه موسیقی سارنگ ،اولین آموزشگاه موسیقی در کرج و جزء معتبرترین آموزشگاه های کرج است و کار در این مجموعه
برای شما رزومه ی معتبری در یرخواهد داشت.
 اگر من شرایط خاصی داشته باشم (مثال دانشجو یا  )...آیا آموزشگاه شرایط من را قبول خواهد کرد؟
در صورت امکان و صالحیت شما ،حتما آموزشگاه با شما همکاری الزم را انجام خواهد داد.
 آیا این کار پیشرفت شغلی دارد؟
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بله ،هم از نظر ارتقای سمت و هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ کم شدن ساعت کاری برای شما در صورت پیشرفت کاری
پاداش های متفاوتی برای شما در نظر گرفته خواهد شد.
 آیا این کار پیچیده و سنگین است؟
تمامی کارها به اندازه ی خود پیچیدگی های خاص خود را دارند اما با وجود هوش متوسط رو به باال و فعال بودن شما این کار
برای شما سریع جا خواهد افتاد و در این کار پیشرفت خواهید کرد.
 در صورت قبول نشدن من بعد از یک هفته آیا ممکن است بعد از آن با من تماس گرفته شود؟
بله ،برای گرفتن نیروهای جدید و خارج شدن نیروهای قدیمی از سیستم ،اولین کسانی که در اولویت برای پذیرش به آموزشگاه
هستند کسانی هستند که فرم پر کرده اند و با آنها تماس گرفته خواهد شد.
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