تعلن شركة البترول الوطنية الكويتية
إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية
عن توفر فرص عمل لحديثي التخرج من حملة الشهادات الجامعية للكويتيين (فقط) لاللتحاق بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في
التخصصات أدناه ،وسيتم تحديد شواغر للذكور وأخرى لإلناث بما يتماشى مع المادة ( )23من قانون العمل في القطاع األهلي رقم ( )2010/6بخصوص
الوظائف الخطرة أو الشاقة وخطة التعيين في القطاع النفطي .
هندسة ميكانيكية
هندسة صناعية
هندسة بيئة

هندسة كمبيوتر
هندسة سالمة

هندسة كيميائية
هندسة كهربائية
علوم كيميائية

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:






أن ال يقل معدل التخرج عن:
 ( )2.5من نظام ( )4نقاط. ( )%77.5بالنظام المئوي.الجامعات الخاصة داخل و خارج الكويت التي ال تطبق نظام ( )4نقاط او النظام المئوي يتم اعتماد معادلة المعدل من وزارة التعليم العالي و بما ال يقل عما
جاء أعاله من متطلبات.
أن ال يكون قد مضى على التخرج للشهادة المطابقة لإلعالن أكثر من ( )3سنوات من تاريخ نشر اإلعالن.
أن ال يزيد سن المتقدم عن ( )28سنة من تاريخ نشر االعالن.
ال يحق للعاملين/الموظفين في القطاع النفطي التقدم لإلعالن.

يخضع المتقدمين المستوفين لشروط اإلعالن الختبارات اللغة اإلنجليزية ثم التخصص و من ثم المقابلة الشخصية ،و في حال تساوي نتائج المرشحين بالمجموع
النهائي تكون معايير المفاضلة كالتالي:
 .2األكبر سنا
 .1التقدير العام األعلى للمؤهل
 .4األقدم في الحصول على المؤهل
 .3يقدم المتزوج على األعزب
المجموع النهائي للمرشحين يعتمد على مجموع نقاط العناصر التالية:
● المعدل العام

● اختبار اللغة اإلنجليزية

● اختبار التخصص

● المقابلة الشخصية

على المتقدمين المستوفين للشروط أعاله التقدم لتعبئة طلباتهم عن طريق اإلنترنت (فقط) على العنوان اإللكتروني الخاص بالشركة:

www.knpc.com.kw



بعد الدخول إلى الموقع اضغط زر ( )I-Recruitmentو اتبع الخطوات الموضحة في الموقع اإللكتروني.
سوف يتم إبالغ المتقدمين المستوفين لشروط اإلعالن بمواعيد االختبارات و المقابالت عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد اإللكتروني للمتقدم وفقا
للبيانات المعبئة من قبل المتقدمين.

المستندات المطلوب إرفاقها في الموقع اإللكتروني( :يرجى التأكد من وضوح المستندات المرفقة)






المؤهل العلمي الدراسي و كشف الدرجات معتمد من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير جامعة الكويت.
شهادة (لمن يهمه األمر) من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير جامعة الكويت.
صورة البطاقة المدنية
صورة الجنسية
صورة جواز السفر

فترة اإلعالن اعتبارا ً من تاريخ  2018/9/23وحتى 2018/10/6
في حال وجود أي استفسار يرجى االتصال خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس من الساعة  7صباحا –  3عصرا
على هاتف رقم23887770 :

