EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Date: 14th May 2019

Ref no: IAS/MIS/2019-1330

Island Aviation Services Ltd provides Domestic and International Air Services, Cargo Services, Airport Lounges Services,
manages Dharavandhoo Airport, Thimarafushi Airport, Ifuru Airport and operates Maldivian Holidays. In order to meet
the challenges in the industry, we are committed to provide quality services to our customers and in this context; we are
looking for suitably qualified and talented staff to join IAS team.

އެއަރޕޯޓް ހޭންޑް ޓްރެއިނީ (ޖޮބް ރިފަރެންސް ނަމްބަރ )J/2019/31
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް :އެއާރޕޯޓް އޮފީސް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ،އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ބޯޓައް ދާގީނާ
އެރުވުމާއި ބޭލުން
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:
 ގްރޭޑް 8ގެ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ކެޓެގަރީ ބީ  1އަދި ސީ  1ހޯދައިފައިވާ މީހުންނައްއިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯރޓް  /ބ .ދަރަވަންދޫ

ފަޔަރމަން ޓްރެއިނީ (ޖޮބް ރިފަރެންސް ނަމްބަރ )J/2019/32
ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް :ކުންފުނީގެ ގަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވެހިކަލްތަކާއި ގެންގުޅޭ އެހެނިހެން
ތަކެތި ގަވާއިދުން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ލީޑިން ފަޔަރމޭންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:
 ގްރޭޑް 10ގެ ފެންވަރު ހުރުމާއިއެކު އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހެއްކަމުގައިވުން މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ކެޓެގަރީ ބީ  1އަދި ސީ  1ހޯދައިފައިވާ މީހުންނައްއިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯރޓް  /ބ .ދަރަވަންދޫ

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

INTERESTED CANDIDATES FOR ABOVE POSITIONS SHOULD SUBMIT THE FOLLOWING DOCUMENTS:
Completed Application form (available to download from www.maldivian.aero) with Curriculum Vitae, copies of
Educational Certificates and National Identity Card along with Police Report.
not later than 1400hrs of 20th May 2019 (Monday) to:
Human Resources Department
Island Aviation Services Ltd.
M. Raaverige, Majeedhee Magu
Male’, 20345 Republic of Maldives
Or to Dharavandhoo Island Aviation Office
Phone: 3331292 / 3024705
Email: Hr@iasl.aero
Applications with inaccurate information, which do not meet the above requirements and
which are incomplete will be disqualified.
(Only Maldivians will be accepted for the above positions & only shortlisted Applicants will be notified)

