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مهارتها

NCE-107مهندس طراح ابزاردقیق
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی

برق- ترجیحا گرایش کنترل
داراي تجربه کار در طراحی سیستمهاي کنترل و ابزاردقیق در پروژه هاي نفت، گاز و 

پتروشیمی
تهران4

آشنایی کامل با مدارك طراحی ابزاردقیق و استانداردهاي مربوطه از جمله  ●IEC و API، ISA
تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-109لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس طراح و مهندس طراح ارشد لوله کشی
داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی، انجام محاسبات و تهیه 

مدارك مربوطه بر اساس کد و استانداد
تسلط کامل به زبان انگلیسی و نرم افزارهاي طراحی و کدها و استانداردهاتهران5-10 ●

NCE-183لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی موادمهندس متریال لوله کشی
داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی، انجام محاسبات انتخاب 

مواد و کنترل مواد بر اساس کد و استاندارد
تهران5-10

تسلط کامل به کدها و استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-227لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس طراح استرس آنالیز
داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت ، گاز و پتروشیمی در زمینه تجزیه و 

تحلیل تنش
تهران5-10

تسلط کامل به کدها و استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-227لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس طراح استرس آنالیز
داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت ، گاز و پتروشیمی در زمینه تجزیه و 

تحلیل تنش
تهران5-10

تسلط کامل به کدها و استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-216تهران25-10داراي تجربه کار در نقشه کشی پروژه هاي صنعتیفوق دیپلمنقشه کش سازهTEKLA تسلط به نرم افزار ●

NCE-232تهران15-5داراي تجربه کار در نقشه کشی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیفوق دیپلم رشته هاي مهندسینقشه کش سیویل
ACAD تسلط به نرم افزار ●PDMS تسلط نسبی به نرم افزار ●

NCE-125تهران15-5داراي تجربه کار در طراحی سازه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمرانمهندس طراح و مهندس طراح ارشد سازه
تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط ●

NCE-114تهران15-8داراي تجربه کار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمرانمهندس طراح و مهندس طراح ارشد سیویل

تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●
ACAD تسلط به نرم افزار ●

Civil 3D تسلط نسبی به نرم افزار ●
PDMS تسلط نسبی به نرم افزار ●

تسلط به طراحی شبکه هاي ثقلی ●

NCE-224لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس طراح و مهندس طراح ارشد تجهیزات دوار

داراي تجربه کار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه طراحی کمپرسور و 
پمپها

تسلط کامل به انواع پمپ ها در زمینه طراحی، بررسی پیشنهادات سازندگان، بررسی 
مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده 

تسلط و آشنایی با کمپرسورها در زمینه طراحی، بررسی پیشنهادات سازندگان، بررسی 
مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده

تجربه برگزاري جلسات با سازندگان

تهران7
تسلط کامل به زبان انگلیسی  ●

تسلط و آشنایی کامل با استانداردهاي طراحی تجهیزات دوار ●

NCE-158
مهندس طراح و مهندس طراح ارشد تجهیزات ثابت و 

پکیجهاي فرآیندي
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک

داراي تجربه کار در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی در زمینه طراحی تجهیزات ثابت 
و پکیجهاي فرآیندي

تسلط کامل به انواع تجهیزات ثابت در زمینه طراحی، بررسی پیشنهادات سازندگان، 
بررسی مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده

تسلط و آشنایی با انواع پکیجهاي فرآیندي در زمینه طراحی، بررسی پیشنهادات 
سازندگان، بررسی مدارك سازندگان بعد از عقد قرارداد با سازنده

تجربه برگزاري جلسات با سازندگان

تهران7

تسلط کامل به زبان انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردهاي طراحی تجهیزات ثابت و پکیجهاي فرآیندي ●

... ،PV-Elite تسلط کامل به نرم افزارهاي طراحی تجهیزات مانند ●
... ،ANSYS ،PRG FEA آشنایی با نرم افزارهاي تحلیل تنش مانند ●

NCE-108HVAC مهندس طراح ارشد
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

گرایش مکانیک سیاالت

تسلط کامل به موتورخانه گرمایش آب گرم، بخار و تجهیزات مربوطه و موتورخانه 
سرمایش و نصب چیلر هاي جذبی و تراکمی تجهیزات مربوطه و انتخاب تجهیزات 

مکانیکی
تسلط کامل به سیستم هاي کانال کشی و لوله کشی سرمایش و گرمایش ساختمان و 

آشنایی با سیستم هاي کنترلی تاسیسات و تهویه مطبوع 
تسلط کامل به سیستم هاي آبرسانی و دفع فاضالب ساختمان و سایت هاي صنعتی

آشنایی کامل با تجهیزات تهویه مطبوع (دیگ بخار، تجهیزات بخار دیگ آب گرم، منابع 
انبساط، شیرآالت کنترلی، چیلر هاي جذبی و تراکمی)

آشنایی کامل با استانداردهاي سیستم هاي تهویه مطبوع و مقررات ملی ساختمان 
ACAD & REVITآشنایی کامل به نرم  افزارهاي نقشه کشی

تهران10
تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط ●

NCE-164تهران15-5تجربه کاري در شرکت هاي مهندسین مشاور و ترجیحا طراحی پایه و طراحی تفصیلیلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمیمهندس طراح و مهندس طراح ارشد فرایند
تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-178تهران10داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمیمهندس فرایند- ایمنی
تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-205تهران5داراي تجربه کار در نقشه کشی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیفوق دیپلم رشته هاي مهندسینقشه کش فرایندP&ID و Autocad آشنایی تخصصی با نرم افزار ●
انگلیسی زبان با نسبی ● اشنایی

NCE-116مهندس طراح و مهندس طراح ارشد برق
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی

برق- قدرت/ کنترل/مخابرات/الکترونیک

داراي تجربه کار و مسلط به طراحی سیستم ها، تأسیسات و تجهیزات برقی در صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی

داراي تجربه کار و مسلط به تهیه مدارك فنی مربوط به طراحی پایه و طراحی تفصیلی 
پروژه ها

تهران8

تسلط بر استانداردهاي مهندسی مرتبط ●

تسلط بر نرم افزارهاي طراحی و تحلیل ●

آشنایی با تجهیزات برقی و مکانیکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ●MS Office تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزار ●

دارا بودن توانایی و مهارتهاي ارتباطی و مکاتبه اي ●
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NCE-124لیسانس حسابداريکارشناس حسابداري
داراي تجربه مفید در امور حسابداري 

-multi/ پیمانکاري discipline داراي تجربه در شرکت هاي پروژه محور و
تهران4

آشنایی با سیستم حسابداري همکاران سیستم  ●
آشنایی کافی با زبان انگلیسی ●Office تسلط در کار با کامپیوتر و نرم افزار هاي ●

NCE-123لیسانس یا فوق لیسانس حسابداريکارشناس ارشد حسابداري
داراي تجربه مفید در امور حسابداري پروژه ها

-multi/ پیمانکاري discipline داراي تجربه در شرکت هاي پروژه محور و
تهران15

مسلط به قوانین مالیاتی و بیمه  ●
●آشنایی با سیستم حسابداري همکاران سیستم 

آشنایی کافی با زبان انگلیسی ●Office تسلط در کار با کامپیوتر و نرم افزار هاي ●

NCE-153مدیر پروژه
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک/ 

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی
تهران20داراي تجربه کار در مدیریت پروژه در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی

تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط  ●

تسلط به استانداردهاي مدیریت پروژه ●

NCE-230مدیر مهندسی پروژه
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک/ 

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی

داراي تجربه کار در مدیریت مهندسی پروژه در
پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی 

داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی
تهران15

تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط ●

NCE-129مهندس پروژه
لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیک/ 

لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی شیمی
داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی 
داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی

تهران15
تسلط کامل به زبان فنی انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها، نرم افزارها و مدارك مرتبط ●

NCE-154تهران13داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایعکارشناس ارشد برنامه ریزي و کنترل پروژه

تسلط کامل به فعالیت هاي مهندسی، کاال، ساخت و نصب  ●
تسلط کامل به نرم افزارهاي مرتبط  ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی  ●

NCE-201تهران20داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیترجیحا لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی/ حقوقکارشناس قراردادها

● تسلط به فرایند عقد قراردادهاي پیمانکاران فرعی
آشنایی با فرایند مناقصات ●

مسلط به رسیدگی به صورت وضعیت ها و ادعاها ●

تسلط به بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه  ●

تسلط به زبان انگلیسی ●

NCE-172ترجیحا لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع / سایر رشته هاي مهندسیکارشناس کنترل هزینه
-multiداراي تجربه و تسلط در فرایند کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی discipline داراي تجربه در شرکت هاي پروژه محور  و

تهران10-6

مسلط به زبان انگلیسی ●

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

و تجربه مفید در  Office تسلط در کار با کامپیوتر و نرم افزار هاي ●

این زمینه
تسلط بر مقررات و قوانین مربوط به معامالت و قراردادهاي داخلی  ●

و بین المللی جهت خرید کاالهاي داخلی و خارجی تجهیزات پروژه ها
آشنایی کلی با کاال و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها  ●

آشنایی با اصول بیمه و مالیات در پروژه ها ●

● آشنائی با روشهاي پرداخت بین المللی و ضمانتنامه ها

NCE-143تهران10داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیترجیحا لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایعکارشناس/ ارشد برنامه ریزي و کنترل پروژه
● تسلط کامل به نرم افزارهاي مرتبط 

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-118HSE کارشناس کیفیت وHSE لیسانس / فوق لیسانس مهندسی مرتبط و یا
در شرکت هاي  HSE سابقه فعالیت در زمینه سیستمهاي مدیریت کیفیت و

مهندسی پروژه محور صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و معادن و فلزات
تهران5-10

تسلط به زبان انگلیسی ●HSE تسلط به استانداردهاي مدیریت کیفیت و ●

NCE-119HSE کارشناس ارشد کیفیت وHSE لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مرتبط و یا
در شرکت هاي  HSE سابقه فعالیت در زمینه سیستم هاي مدیریت کیفیت و

مهندسی پروژه محور صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و معادن و فلزات
تهران10-15

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

تسلط کامل به استانداردهاي مدیریت کیفیت و              ●
HSE

شناخت فرآیندهاي طراحی مهندسی  ●EPC شناخت فرآیند هاي انجام پروژه ●

لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی برق ،  ابزار دقیقکارشناس تدارکات برق و ابزار دقیق
داراي تجربه کار مرتبط با تجهیزات برق و ابزاردقیق پروژه هاي نفت، گاز و 

پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی
شناخت کامل تجهیزات در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی مکانیککارشناس تدارکات تجهیزات دوار
داراي تجربه کار مرتبط با مهندسی و تامین تجهیزات دوار در پروژه هاي نفت، 

گاز و پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی
شناخت کامل تجهیزات  در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی مکانیککارشناس تدارکات تجهیزات ثابت
داراي تجربه کار مرتبط با مهندسی و تامین تجهیزات ثابت در پروژه هاي نفت، 

گاز و پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی
شناخت کامل تجهیزات  در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیکارشناس تدارکات پکیج هاي فرآیندي
داراي تجربه کار مرتبط با مهندسی و تامین پکیج هاي فرآیندي در پروژه هاي 

نفت، گاز و پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی
شناخت کامل تجهیزات در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

کارشناس تدارکات اقالم لوله کشی
لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی مکانیک ، متریال یا مرتبط 

فرآیندي
داراي تجربه کار مرتبط با مهندسی و تامین اقالم لوله کشی در پروژه هاي 

نفت، گاز و پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی
شناخت کامل تجهیزات در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●

تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

تهران5داراي تجربه کار مرتبط  در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسی مرتبطکارشناس تدارکات اقالم عمومی
● تسلط به فرایند خرید در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی

شناخت کامل تجهیزات  در پروژه هاي نفت، گاز و پترو.شیمی ●
تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي  مرتبطکارشناس لجستیک ، حمل
داراي تجربه کار مرتبط ا امور حمل و بیمه  در پروژه هاي نفت، گاز و 

پتروشیمی
تهران5

● تسلط به فرایند حمل ، گمرك و بیمه  در پروژه هاي نفت، 
گاز و پتروشیمی

تسلط  به زبان انگلیسی ●

دفتر مرکزي- حوزه هاي ستادي1399/10/21 نیازهاي استخدامی مهندسین مشاور ناموران-

ارسال نمایند. HRM@namvaran.ir متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر کد شغلی به آدرس*

در موضوع ایمیل، الزامی است. ( در صورتیکه به کد شغلی دسترسی ندارید درج رشته تحصیلی در موضوع ایمیل،  الزامی است. )  *درج کد شغلی و رشته تحصیلی
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تجربیات مورد نیازتحصیالت مورد نیازسمتکد شغلی
حداقل 

تجربه ( سال) 
محل 
اشتغال

مهارتها

NCE-146لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی برقمهندس ناظر برق و ابزاردقیق
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر برق و ابزاردقیق ●
داراي تجربه کار در بهره برداري کارخانه تولید آلومینیوم اولیه ●

المرد15
تسلط کافی به زبان انگلیسی ●

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-208لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس ناظر مکانیک- دوار و ثابت
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر مکانیک ●

داراي تجربه در پروژه هاي معادن و فلزات ●
و 20 سیرجان10

تسلط کافی به زبان انگلیسی ●

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-146لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی برقمهندس ناظر برق و ابزاردقیق
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر برق و ابزاردقیق ●

داراي تجربه در پروژه هاي معادن و فلزات ●
سیرجان10-15

تسلط کافی به زبان انگلیسی ●

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-154ترجیحا لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایعکارشناس کنترل پروژه
داراي تجربه در سایت به عنوان کارشناس کنترل پروژه ●

داراي تجربه در پروژه هاي معادن و فلزات ●
سیرجان7-12

تسلط کامل به نرم افزارهاي مرتبط  ●
تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

تجربیات مورد نیازتحصیالت مورد نیازسمتکد شغلی
حداقل 

تجربه ( سال) 
محل 
اشتغال

مهارتها

NCE-135لیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسیمعاون مدیر اجرایی ساختمان و نصب
نفت، گاز و پتروشیمی EPC سال در پروژه هاي داراي تجربه حداقل 18 ●

داراي سابقه کار اجرایی و ترجیحا پلی اتیلن ●
سال عسلویه18

مهارت مدیریت ●
مسلط به زبان انگلیسی  ●

تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-154ترجیحا لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایعکارشناس ارشد برنامه ریزي و کنترل پروژه
داراي تجربه در سایت به عنوان کارشناس کنترل پروژه ●

داراي تجربه در پروژه هاي پتروشیمی ●
سال عسلویه12

تسلط کامل به نرم افزارهاي مرتبط  ●
تسلط کامل به زبان انگلیسی ●

NCE-144لیسانس / فوق لیسانس مهندسی عمرانمهندس ناظر سیویل، سازه
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر سیویل و سازه ●

داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز ●
سال عسلویه10

آشنا به زبان انگلیسی  ●
آشنایی با استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-170لیسانس مهندسی عمراننقشه بردار
داراي تجربه در سایت به عنوان نقشه بردار ●

داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی ●
سال عسلویه10

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●
آشنایی با روش هاي اجرایی مرتبط ●

آشنایی با زبان انگلیسی ●

NCE-135داراي تجربه کار در طراحی پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمیلیسانس یا فوق لیسانس رشته هاي مهندسیسرپرست نظارت ●15
جنوب غرب 

اهواز
مهارت مدیریت ●

مسلط به زبان انگلیسی  ●
تسلط کامل به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

NCE-144لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی عمرانمهندس ناظر سیویل
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر سیویل ●

داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات    ●
سر چاهی و خط لوله

و 10 5
جنوب غرب 

اهواز
آشنایی با استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●

آشنا به زبان انگلیسی ●

NCE-141لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس ناظر پایپینگ
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر پایپینگ ●

داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات    ●
سر چاهی و خط لوله

و 10 5
جنوب غرب 

اهواز

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●
آشنایی با روش هاي اجرایی مرتبط ●

مسلط به زبان انگلیسی ●

NCE-208لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس ناظر مکانیک
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر مکانیک ●

داراي تجربه کار مرتبط در تجهیزات مکانیکی و در پروژه هاي نفت، گاز،  ●
پتروشیمی، تاسیسات سر چاهی و خط لوله نفت

10
جنوب غرب 

اهواز

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●
آشنایی با روش هاي اجرایی مرتبط ●

مسلط به زبان انگلیسی ●

NCE-119HVAC لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی مکانیکمهندس ناظر
HVAC داراي تجربه در سایت به عنوان  مهندس ناظر ●

ساختمان هاي صنعتی   HVAC داراي تجربه کار مرتبط در تجهیزات ●
پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات سر چاهی و خط لوله نفت

5
جنوب غرب 

اهواز

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●
آشنایی با روش هاي اجرایی مرتبط ●

مسلط به زبان انگلیسی ●

NCE-146لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی برقمهندس ناظر برق
داراي تجربه در سایت به عنوان مهندس ناظر برق ●

داراي تجربه کار مرتبط در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات    ●
سر چاهی و خط لوله نفت

و 10 5
جنوب غرب 

اهواز

تسلط به استانداردها و نرم افزارهاي مرتبط ●
آشنایی با روش هاي اجرایی مرتبط ●

مسلط به زبان انگلیسی ●

ارسال نمایند. HRM@namvaran.ir متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر کد شغلی به آدرس*

در موضوع ایمیل، الزامی است. ( در صورتیکه به کد شغلی دسترسی ندارید درج رشته تحصیلی در موضوع ایمیل،  الزامی است. )  کد شغلی *درج

سایت1399/10/21 نیازهاي استخدامی مهندسین مشاور ناموران-

پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی

پروژه هاي معادن و فلزات


