مرحبا بكم فى موقع التوظيف االلكتروني ) (ERA – Electronic Recruitment Applicationلبعثة
الواليات المتحدة االمريكيه في السودان وشكرا ألهتمامكم بالتقديم لوظائفنا الحاليه.

تحرص بعثة الواليات المتحدة االمريكيه في السودان على ترويج مبدأ المساوة و التنوع و توفير فرص عمل
متكافئه  ،عادله ومنصفة لجميع المتقدمين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو األصل أو
السن أو اإلعاقة أو االنتماء السياسي أو الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي.

مالظحـة  :نرجو مراجعه اجراءات التقديم تحت قسم "كيفيه التقديم" بدقة

هذا التطبيق سيرسل رساله الى بريدك االكترونى تلقائيا لتاكيد استالم االستماره الخاصه بك بعد االنتهاء من
التقديم .سيتم ابالغ المتقدمين الذين تم اختيارهم بعد اغالق الوظيفه و بالتالى لن يتم االتصال بك إذا لم يتم
اختيار استمارتك للمراجعه.
سوف يتم معاملة المعلومات المقدمه عن طريق ملء استمارة الطلب على االنترنت ألغراض التوظيف فقط،
ولن يتم الكشف عنها إلى أي طرف ثالث .وعلى المتقدمين االلتزام بتحرى الدقه والصدق فى جميع
المعلومات المقدمه عن طريق ملء استمارة الطلب على االنترنت  ،و ذلك ألن أي بيان كاذب سيؤدي إلى
استبعاد المرشحين من عملية االختيار.

ما هي الوظائف المتوفرة ظحاليا
يجب أن تكتمل جميع التطبيقات باستخدام برنامج التطبيق التوظيف اإللكتروني )(ERA

كيفي التقديم
يتم االعالن عن الوظائف عبر الموقع:
)Electronic Recruitment Application (ERA

ثم اضغط على الرابط للوصول الى قائمه الوظائف المتاحه ،حدد الوظيفه التي ترغب التقديم اليها عن طريق
مراجعه اعالن الوظيفه.
لتستطيع تقديم استمارة اليكترونيه ،البد ان يكون لديك بريد الكتروني قبل ان تبدأ كتابه االستمارة الخاصه بك
يجب ان تكون كل معلوماتك والوثائق المطلوبه للوظيفه جاهزه.

أين يمكنني التقدم بطلب للحصول على وظيف
من اي حاسوب مربوط باالنترنيت.

قبل التقديم
على المقديمين للوظائف خارج الواليات المتحدة اثبات  8سمات اساسية ليكون عضو ناجحا في العمل في
سفارة الواليات المتحدة االمريكية او القنصلية.
يرجى التاكد من التعرف عن  8سمات للتوظيف خارج الواليات المتحدة
مالظحـ :
-

االستمارات الغير كامله لن يتم النـر اليها ولن تؤخذ فى عين االعتبار.

-

عدم تقديم المستندات المطلوبه سيؤدي الى استبعاد المرشح من عمليه االختيار.

-

جميع المتقدمين من جميع الجنسيات يجب ان تكون لديهم اقام صالح وقابل للتحويل اثناء
تقديمهم للوظائف.

-

مكتب الموارد البشري يستقبل فقط االستمارات المحددة لوظيف معين وبالتالي لن يتم قبول اي
استمارات عام او غير محددة.

