
 

 واحد ارزیابی و تعیین منابع خرید

 «نحوه ارسال رزومه فعالیت:  4اطالعیه شماره » 

 معتبر تا اطالع ثانوی – 10/10/49 تاریخ نشر :

جموعهه را  بدینوسیله از منابعی که قبال سابقه فعالیت با مجموعهه تهدارکاپ رتریمهیمی رازی را تامهته انهد ی یها بهرای ایلهید بهار ق هد امنهاری بها ایهد م             

رسهت النترینینهی   را حتمها بها مهرایی  یهل تویهه ی فقهی بها        مربوطهه  ، رزیمهه   تاریهد خوت چنانچه تمایل به ارسال رزیمه فعالیت تارند ، خوااشمند است ، 

(Email)   یاحهد ارزیهابی ی تعیههید منهابو رتریمهیمی رازی     بهه SOURCING@razip.com    ایمیلههی ، مهما ی  رزیمهه  تریافههت از ره   ارسههال فرمادیهد 

ا توجهه بهه   به  چنانچهه  ، مهد  خوااهد  انجها   رزیمهه  بررسهی  فرآینهد . میشهوت  ارسهال  مما برای بوسیله یاحد ارزیابی ی تعیید منابو، آن تریافت تادید جوت به

 بهر  را منهابو  تعیهید  ی ارزیهابی  ایل فهاز  فرآینهد  کهه  مهد  خوااهد  تعهوپ  مهما  از منتهو   ای نامه طی ، بامد نیاز مما خدماپ بهخوت اظواری صورپ گرفته ، 

  رسانید انجا  به  2 مماره اطالعیه اساس

 

 به رزیمه اایی که از طریق فن  یا حضوری تحویل اید یاحد میگرتت ترتیب اثر تاته نخوااد مد. : 0توجه 

 

تها سیسهته اومهمند تریافهت      ب هورپ  یهل بنویسهید    فقهی ایمیلهی کهه میخواایهد ارسهال کنیهد را       "SUBJECT"یها  موضهوع  قسمت  : 2توجه 

 : ایمیل اای مما بتواند ایمیل مما را از ایمیل اای جانبی تشخیص تاته ی به کارمناس مربوطه ارجاع نماید

 مناسه ملی -نا  مرکت 
 است نا  فایل رزیمه مما به منل  یل است 01021002304می بامد ی مناسنه ملی مما  "کیا مان تانش"مثال اگر نا  مرکت مما 

 Subject:  01021002304 – کیا مان تانش

 

 :)عد  رعایت موارت  کر مده مانو از بررسی رزیمه فعالیت مما خوااد مد ( نیاز به رعایت آن است رزیمهی ارسال تنظیه نناتی که تر :  0توجه 

ی رزیمهه را تر مهتد    بامهد. )نهه فرمهت عنه  ی ...(       PDF( یها  Mirosoft Word) Doc , Docxرزیمهه تر قالهب فایهل اهایی بها فرمهت        -0

  به فرمت اای فوق ضمیمه ایمیل ارسالی خوت کنیدل ارسال نننید بلنه تر قالب فایلی یاحد ایمی

، اگهر حجهه فایهل اهای      مگابایهت بیشهتر بامهد    10حجه مجموع فایلوایی کهه ارسهال میننیهد نبایهد از      رزیمه ارسالی فقی یک فایل بامد ،  -2

 میل خوتتاری کنیدمما زیات میبامد ، سعی تر کااش حجه آن نمایید ، ی از تفنیک رزیمه فعالیت خوت تر قالب چند ای

 فعالیت بررسی آن آغاز میگرتت ، از ارسال رزیمه به تفعاپ خوتتاری کنید.  مما ،با ینبار ارسال رزیمه  -0

  یل  خیره کنید :نا  فایل رزیمه خوت را تر ار یک از فرمت اای فوق با فرمت  -9

 مناسه ملی -نا  مرکت 
 است نا  فایل رزیمه مما به منل  یل است 01021002304می بامد ی مناسنه ملی مما  "کیا مان تانش"مثال اگر نا  مرکت مما 

PDF.01021002304 – کیا مان تانش 

 

   یا 

mailto:SOURCING@razip.com


 

 واحد ارزیابی و تعیین منابع خرید

بهه   "امهخا  حقهوقی   مناسهه ملهی   سهامانه ")غیهر از فریمهگاه اها( بها مراجعهه بهه سهایت         دمرکت می بام ماایت مما تر قالب  چنانچه -5

یلی جداگانهه  تر فها اسهند   ی ره  از  ، ررینهت نمهوته   رییهت استعال  مناسه ملهی خهوت را از ایهد سهایت       http://ilenc.irاینترنتی : آترس 

 ضمیمه ایمیل نمایید. که نا  آن فایل مناسه ملی مرکت مما می بامد ،  PDFبا فرمت  

 می موت PDF.10320882639می بامد ، نا  فایل مورت نظر  01021002304مثال اگر مناسه ملی مرکت مما 

 

 
امانطور که تر ت ویر فوق مشااده میننید ر  از جستجوی مناسهه ملهی مهرکت خهوت ، مهرکت مهما را تر نتیجهه جسهتجو نمهایش خوااهد ، بها کلیهک             

 بر ریی مناسه ملی خوت تر نتایج جستجو میتوانید استعال  مناسه ملی خوت را مشااده کنید.

 

 

http://ilenc.ir/


 

 واحد ارزیابی و تعیین منابع خرید

 

 فریمگاه تنظیه موت ی به امضای مدیریت آن مجموعه برسدرزیمه فعالیت تر سربرگ آن مرکت /  -3

 

 رزیمه مما حداقل تارای موارت  یل بامد : -7

A.  که توانایی تامید آنوا را تارید )برای تامید کنندگان( مرتبی با آن برنداا یکاالاامرح معرفی برنداا ی 

B. تایر می بامد )برای تولیدکنندگان(  مما معرفی کاالاایی که خی تولید آن تر مرکت 

C. وانایی ساخت آن از ریش موندسی معنوس را تارید )برای سازندگان تاخلی تجویزاپ(معرفی کاالاایی که ت 

D. )معرفی کاالاای که فریش آن را تارید )برای فریمگااوا 

E.  معرفی مرکتوایی که توانایی نمایندگی فریش یا توزیو مح والپ آنوا را تر ایران تارید یا به عنوان معبه ای از آنوا تر ایران

 ه امراه کپی نامه نمایندگی / توزیو / معبه )برای عمو  منابو(فعالیت تارید ب

F. معرفی کارفرمایان ی مشتریان عمده (Reference List) به منل جدیل  یل : به امراه مماره تماس آنوا 

 

 نا  مرکت ی مشتری عمده
حدیت گرتش مالی با آن مرکت تر رنج سال 

 گذمته )ریال(

مماره تماس )ریاست تدارکاپ / کارمناس خرید 

 مربوطه(

 

G.  معرفی ترخواستوای خرید  یا قرارتاتاایی که قبال بواسطه آن به رتریمیمی رازی کاال تحویل نموته اید تر قابل لیستی به منل

 جدیل  یل :

 

 نا  کارمناس خرید ارزش فریش )ریال/ارزی( سال فریش مرح مخت ر کاال مماره ترخواست / قرارتات

 

 

 

 03صبح لغایت  3 اترد ساع 150-6335-2323یا   150-6335-2323ربای کسب اطالعات رتشیب و رد صورت ابهامات احتمالی با شماره تماس 

 تماس حاصل فرمائید  ره روز )بجز ایام تعطیل و روزاهی هبنشجنپ (    05لغایت  01و 


