الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
الشركة التونسية للسكر

إع ـ ــالن انت ـ ـداب
تعتزم الشركة التونسية للسكر فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب عدد  01مهندس في الميكانيك وعدد  08أعوان تنفيذ وذلك طبقا
للبيانات الواردة بالجدول التالي:
السلك

الرتبة

عدد البقاع
المطلوبة

االختصاص

الشهادة العلمية المطلوبة

الوثائق المطلوبة

مهندس

01

ميكانيك

الشهادة الوطنية لمهندس في
الميكانيك
(باكالوريا )5 +

بالنسبة لخطة مهندس
 -1الوثائق المطلوبة
 استمارة ترشح يقع تعميرها عبر موقع بوابة المناظرات العمومية)(www.concours.gov.tn
 سيرة ذاتيةنسخة من بطاقة التعريف الوطنية (وجه وظهر على نفس الصفحة) نسخة من الشهادة العلميةنسخة من المعادلة بالنسبة للشهادات األجنبية أو المسلمة من طرفالمؤسسات الجامعية التونسية الخاصة

إطـارات
()01

 -2شروط الترشح

 أن يكون المترشح متحصال على شهادة مهندس. أن ال يتجاوز سن المترشح  40سنة بتاريخ غرة جانفي  2019و يمكنللمترشحين الذين تجاوزوا هذه السن من اإلنتفاع باإلستثناء المنصوص عليه
باألمر عدد  1031لسنة 2006

عامل
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صيانة
صناعية

شهادة مؤهل تقني مهني في
الصيانة الصناعية

عامل

01

ميكاترونيك

شهادة مؤهل تقني مهني في
الميكاترونيك

عامل

01

عامل

01

لحام و
ميكانيك
ميكانيك
السيارات

شهادة مؤهل تقني مهني في
اللحام والميكانيك
شهادة مؤهل تقني مهني في
ميكانيك السيارات

عامل
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كهرباء

عامل
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سائق
شاحنات
ثقيلة
(Poids
)lourd

01

صناعات
غذائية
سياقة
شاحنات ثقيلة

شهادة مؤهل تقني مهني في
الكهرباء
شهادة مؤهل تقني مهني في
الصناعات الغذائية
 السنة السادسة ابتدائي بنجاحعلى األقل ومستوى
الباكالوريا بدون نجاح
 رخصة سياقة من الصنف"ج"مسلمة منذ سنتين على
األقل في تاريخ ختم
الترشحات

بالنسبة ألعوان التنفيذ
-1الوثائق المطلوبة
 استمارة ترشح يقع تعميرها عبر موقع بوابة المناظرات العمومية)(www.concours.gov.tn
 سيرة ذاتية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (وجه وظهر على نفس الصفحة) نسخة من الشهادة العلمية نسخة من المعادلة بالنسبة للشهادات المسلمة من طرف مراكز التكوينالخاصة.

-2شروط الترشح
أن يكون المترشح متحصال على شهادة مؤهل التقني المهني بالنسبة ألعوانالتنفيذ أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب.
أن ال يتجاوز سن المترشح  35سنة بتاريخ غرة جانفي  2019و يمكنللمترشحين الذين تجاوزوا هذه السن من اإلنتفاع باإلستثناء المنصوص عليه
باألمر عدد  1229لسنة 1982

أعوان
تنفيذ

1

بالنسبة لخطة سائق شاحنات ثقيلة
-1الوثائق المطلوبة
 استمارة ترشح يقع تعميرها عبر موقع بوابة المناظرات العمومية)(www.concours.gov.tn

 سيرة ذاتيةنسخة من رخصة السياقة صنف (ج) سارية المفعول.نسخة من الشهادة المدرسية -2شروط الترشح
أن ال يتجاوز سن المترشح  35سنة بتاريخ غرة جانفي  2019ويمكن للمترشحين الذين تجاوزوا هذه السن من اإلنتفاع باإلستثناء
المنصوص عليه باألمر عدد  1229لسنة 1982

فعلى الراغبين في المشارك ة في هذه المناظرة تعمير اإلستمارة وطباعتها وإرسالها ضمن الملف عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد
السريع إلى العنوان التالي :الشركة التونسية للسكر صندوق بريد عدد  9باجة  9000في أجل أقصاه يوم  11نوفمبر  2019ويقصى آليا
كل مطلب ترشح وارد بعد اآلجال (ختم البريد يعد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال) ويقصى كذلك كل مطلب ترشح يودع مباشرة بمكتب
الضبط أو يرسل عن طريق البريد العادي أو منقوصا من إحدى الوثائق المشار إليها أعاله أو غير مستوفى الشروط المطلوبة.
مالحظة  :يمكن اإلطالع على شروط وإجراءات المناظرة وقائمة الخطط المعروضة للتناظر على موقع الواب الخاص بالشركة التونسية
للسكر ) (www.sotusucre.com.tnوموقـع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

) (www.emploi.nat.tnو موقع بوابة المناظرات العمومية )(www.concours.gov.tn
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