c

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލޓޑ
މ.ސަކައިމޫ  3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހަވީރީ ހިނގުން  ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން | (960) 3008307 :ފެކްސް (960) 3008399 :
އީމެއިލްinfo@mcif.mv :

ނބަރ(IUL)MCIF/1/2018/7 :
އިޢުލާން ނަ ް

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މޯލްޑިވްސް ސެންޓާރ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ތަރައްޤީކޮށް ރާއްޖޭގެ
އވާ
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިންޑަސްޓްރީ ބޭރު ދުނިޔެއާއި ގުޅުވައި ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އުފައްދާފަ ި
ސައްތައިންސައްތަ ދިވެހި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މަޤާމް :ހެޑް އޮފް އެކައުންޓްސް
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:
ށ
އޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަ ް
ނންތަކަށް ތަ ް
ށއި އެހެނިހެން ބޭ ު
ނންތަކަ ާ
 .1ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ބޭ ު
ތައްޔާރުކުރުން
 .2ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި މެދުރާސްތާގެ ފޯކާސްޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން
އ
ށ މާލީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާ ި
ނ ް
ސއްކަތް ކުރުމާއި ،މުވައްޒިފުން ަ
 .3ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން ހިފެހެއްޓުމަށް މަ ަ
ނ
ގުޅޭގޮތުން އިރުޝާދު ދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނު ް
ޖހޭ ތަފާތު ރެގިއުލޭޓަރީ ރިޕޯޓުތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް
 .4ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ެ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ހުށަހެޅުން
އ
 .5އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް މެނުއަލާ އެއްގޮތަށް ހިންގަ ި
ނ
ބެލެހެއްޓު ް
ނ
އޓު ް
ލތްތައް ހޯދައި ބެލެހެ ް
ލ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ ވަސީ ަ
 .6ކުންފުނީގެ މަޤުޞަދުތައް ހާސި ު
ނ
 .7ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނު ް
ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު:
ނ
ވ ް
 .1އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  7އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
 .2އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުމާއިއެކު އެކައުންޓިންގގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ
ނ
ވ ް
ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު
ނ
 .3އިސްލާމިކް ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޑަކްޓްތައް އެކައުންޓްކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލޓޑ

c

މ.ސަކައިމޫ  3 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ
ހަވީރީ ހިނގުން  ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން | (960) 3008307 :ފެކްސް (960) 3008399 :
އީމެއިލްinfo@mcif.mv :

 .4ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ފޯރކާސްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
ނ
ލބިފައިވު ް
 .5ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް ތަޖުރިބާ ި
ނ
ރބާ ލިބިފައިވު ް
 .6ބޮންޑް ،ޓްރެޜަރީ ބިލް ،ސުކޫކް ،އަދި އެހެނިހެން މާލީ ސެކިއުރެޓީސްތައް ބަލެހެއްޓުމުގެ ތަޖު ި
ނ
ތޖުރިބާ ލިބިފައިވު ް
ޖންސީތަކާއި ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަކާއެކު މުޢާމަލާތުކޮށް ަ
 .7އޮޑިޓަރުންނާއި ،ލެންޑިންގ އެ ެ
ށ އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.
ހންނަ ް
 .8މާލީ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީ ު
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:
ޓންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ
  CIMA/ACCAފުރިހަމަކޮށްފައިވުން ނުވަތަ އެކައުން ިނ
ހާސިލުކޮށްފައިވު ް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
ނ
 .1ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.mcif.mv :އި ް
ނނާނެއެވެ).
ލިބެން ހު ް
 .2ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ.
ތ
 .3ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްނަމަ އަދާކުރައްވާ ނުވަތަ އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާގެ މުއްދަ ު
އެނގޭނޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
 .4ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ .
 .5ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު:
 30ޖުލައި  2017ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  14:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ށ އެދެމެވެ.
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ  info@mcif.mvއަށް ފޮނުވުމަ ް
ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް:
ޑ
މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިން ފައިނޭންސް ލިމިޓެ ް
ނ
ގފިލާ ،ހަވީރީ ހިންގު ް
މޫކާއި ސޫޓްސް ،ތިންވަނަ ފަން ި
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން3008300:
އީމެއިލްinfo@mcif.mv :
ނޯޓް :މި މިޤާމަށް އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމަ އެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

