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አዲስ አበባ ሣይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ 

 

Addis Ababa Science and Technology University 

ቁጥር፡      
ቀን፡       

 

                          ክፍት የስራ መደብ ማስታወቂያ 

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በታች በተገሇፀው ክፍት የሥራ መደብ 

ሊይ ሥራ ፈሊጊዎችን አወዳድሮ በኮንትራት ሇመቅጠር ይፈሌጋሌ፡፡ 

ተ.ቁ የሥራ መደብ 
 

 
ብዛት 

 

ደረጃ 
አግባብ ያሇው የትምህርት ደረጃና የሥራ ሌምድ  

ያሇው/ያሊት 

ደመወዝ 

 የግንባታ ፕሮጀክት ጽ/ቤት በኮንትራት  

1 የግንባታ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ 1 ሲቪል ምህንድስና ወይም ኮንስትራክሽንቴክኖሎጂ፣ አርክቴክቸር 
ቢ.ኤ.ስ.ሲ ድግሪ  8 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤስ.ሲ ድግሪ 6 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

12,518.00 
 

2 የግንባታ ፕሮጀክት ም/ዋና ስራ አስኪያጅ 1 ሲቪል ምህንድስና ወይም ኮንስትራክሽንቴክኖሎጂ፣ አርክቴክቸር 
ቢ.ኤ.ስ.ሲ ድግሪ  7 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤስ.ሲ ድግሪ 5 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

11,329.00 
 

3 አርክቴክት 1 ቢ.ኤ.ስ.ሲ ድግሪ  4 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤስ.ሲ ድግሪ 2 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

9849.00 
 

4 የንድፍ ሰራተኛ 1 በድራፍቲንግ ቴክኖሎጂ 
ዲፕሎማ  6 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት  
ቢኢ.ስ.ሲ ድግሪ  2 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት    

8236.00 
 

5 የፕሮጀክት ፋይናንሰ ኃሊፊ 1 አካውንቲንግ፣ማኔጅመንት፣፣ቢዝነስ አድምንስትሬሽን፣፣ሰፕላይ 
ማኔጅመንት ወይም ኢኮኖሚክስ 
ቢኤ ድግሪ   7 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት  
 ኤም.ኤ ድግሪ 5 ግመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት  

10,202.00 
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6 ሲኒየር አካውንታንት 1 በአካውንቲንግ 
ቢ.ኤ ዲግሪ  4 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤ ዲግሪ   2 ዓመት የሥራ ሌምድ  

8236.00 
 

7 አካውንታንት 1 በአካውንቲንግ 
ቢ.ኤ ዲግሪ  2 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤ ዲግሪ 0 ዓመት የሥራ ሌምድ  

5538.00 
 

8 የግንባታ ክትትሌና አስተዳደር አስተባባሪ 1 ሲቪል ምህንድስና ወይም ኮንስትራክሽንቴክኖሎጂ፣ አርክቴክቸር 
ቢ.ኤ.ስ.ሲ ድግሪ  5 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ኤም.ኤስ.ሲ ድግሪ 3 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

10,202.00 
 

9 የግንባታ ዕቃዎች መጋዘን ሠራተኛ 1 ኮሌጅ ዲፕሎማ 
አካውንቲንግ፣ ማኔጅመንት፣በንብረት አስተዳደር እና በሰፕላይ 
ማኔጅመንት 2 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

3909.00 
 

10 ኤክዚክዩቲቭ ሴክሪተሪ 1 ኮሌጅ ዲፕሎማ 
በሰክሬታሪያል ሳይንስና ኦፊስ ማኔጅመንት  
4 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   

4461.00 
 

11  ሴክሪተሪ 1 በሰክሬታሪያል ሳይንስና ኦፊስ ማኔጅመንት  
ኮሌጅ ዲፕሎማ 2 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት   
ቴ.ሙ.ዲፕልማ 4 ዓመት የሥራ ሌምድ  ያሇው/ያሊት 

4085.00 
 

 
ማሳሰቢያ፡- 
 የመመዝገቢያ ቀናት ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 10/አስር/ ተከታታይ የሥራ ቀናት፣ 
 10 +1, 10+2, 10+3, 10+4, 10+5 ደረጃ ሇሚቀርብ የትምህርት ማስረጃዎች የሙያ ብቃት ማረጋገጫ (COC) መኖር አሇበት 
 በግሌ ድርጅት የተሰራ የሥራ ሌምድ ግብር ስሇመከፈለ ከገቢዎች መረጃ መቅረብ አሇበት 
 የፈተና ቀን በውስጥ ሰላዳ ይገሇፃሌ 
 አመሌካቾች የትምህርትና የሥራ ሌምድ ማስረጃዎቻችሁንና መታወቂያ ካርዳችሁን ዋናውንና የማይመሇስ ፎቶ ኮፒ በመያዝ አቃቂ ቃሉቲ ክፍሇ 

ከተማ ቂሉንጦ ወረዳ ከጥሩነሽ ቤጂንግ ሆስፒታሌ ገባ ብል በሚገኘው የዩኒቨርሲቲው የሰው ሀብት ሌማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 
101 በመቅረብ መመዝገብ የምትችለ መሆኑን እንገሌፃሇን፡ 

 
 


