
مشخصات فردی:

نام:

حسین

:ادگنام خان

رضایی

نام پدر:

عل

کد مل

200-299659-8

تاریخ تلد:

1410/10/11

تاریخ صدور شناسنامه:

1409/11/11

محل تلد:

دزفل

آخرین مقطع تحصیل

کارشناس

جنسیت:

مذکر

وضعیت تاهل

متاهل

در صرت انتقال يا مأمريت حاضر به رفتن به
شهرستانها و شعبات ديگر هستيد؟

بله

خدمت نظام وظیفه

انجام داده ام

دين (مذهب)

اسالم شیه

و جسمان سالمت وضعيت روح

بل

در صرت که خیر تضیح دهید

 

افراد تحت تكفل:

شغل ميزان تحصيالت تاريخ تلد نسبت با كارمند جنسيت ادگنام و نام خان

خانه دار دیپلم 1369 فرزند زن مریم رضایی

بیکار لیسانس 1374 فرزند مرد عزیز رضایی

اطالعات تماس:

مبایل:

09164441333

شماره ثابت:

06112265888

ایمیل

shad@yahoo.com

:نت فعلآدرس محل سک

دزفل خیاابان کشاورز پ256

نع

منزل شخص

:ابق تحصیلس

تمام مدارک تحصیل را به ترتیب تکمیل کنید

شهر/کشر نام مسسه تاربخ پایان تاریخ شروع معدل کل رشته تحصیل مدرک تحصیل

-ایران دزفل -دانشگاه پیام نر دزفل 1380- 1375- 18- -حقق -لیسانس
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۲۰/۱۱/۱۳۹۹ 4 / 2 واحد مدرنيزاسيون

:تجربيات شغل

 

علت ترک کار ق دریافتآخرین حق تاریخ خاتمه تاریخ شروع تلفن سمت نام مسسه

-پایان قرارداد 56000000- 1399- 1398- 0612358879- مدیر مال- -شرکت بیستک

- - - - - - -

- - - - - - -

- - -

آيا قبالً در اين شركت اشتال به كار داشته ايد؟

خیر

معرفین:
(اگرچه مالك استخدام بر اساس قابليت ها، تانايي ها و مهارتهاي متقاض است اما تصيه م شد كه معرف معتبر و مرد وثق ارائه داده و

در اين خصص از افراد سرشناس، مؤثر و با مقعيت اجتماع متمايز جهت معرف استفاده نماييد.)

تکمیل مشخصات حداقل ۲ نفر معرف الزام م باشد.

 

شمار تماس نسبت و مدت آشنایی شغل ادگنام و نام خان

0916666666- -نسبت ندارد-5 سال -مدیر اداره محیط زیست اندیمشک حسین عل-

- - -

آشنایی با نرم افزارها:

با کدام یک از نرم افزارهای زیر آشنایی دارید؟

WORD EXCEL

WORD میزان سطح آشنایی شما با نرم افزار

متسط

EXCEL میزان سطح آشنایی شما با نرم افزار

متسط

میزان تسلط به زبان انگلیس

کم

سایر زبان های خارج

میزان تسلط نام زبان خارج

عال روس
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:زشدوره های آم

:زشسسات آمو حرفه ای یا م اهینامه دوره های فنگ

زمان برگزاری: مدت دوره: نام آمزشگاه: عنان دوره/مهارت:

-سال1396 -6 ماه -مرکز روناش -دوره بازاریابی

-سال1395 -1 سال -مرکز فن حرفه ای دزفل -دوره حسابداری

- - - -

- - - -

نحه همکاری

شغل مرد نظر

قنماینده حق

مهارت های کلیدی:

دیپلم

مشاغل قابل انجام:

همه نع کارها غیر کارگری

حقق پیشنهادی (ریال):

80,000,000 ریال

مزایای پیشنهادی:

200000

تمایل همکاری به صرت

تمام وقت

تاريخ كه م تانيد مشغل به كار شيد؟

از امروز

چگنگ آشنايي شما با شركت:

فضای مجازی

آیا اکنن مشغل به کار هستید؟

خیر

در صرت بله نام شرکت

 

در صرت لزوم آیا م تانید تضمین ارایه نمایید

بله

تداد ماه های سابقه بیمه

36

تداد سال های سابقه بیمه

3
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آپلد فایل رزومه:

pdf.نجف-آبادی-عل-09166468125-حسین

یر پرسنلتص

jpg.6666
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