
ලංකා ෙස–” •“ට” 

ඇබෑ•“
SLS  ““ සහ“කය සහ ISO 9001:ISO 22000  ජා“”තර ත’ව සහ“කව•” ” ලද 

ලංකාෙ“ “ධානතම  —“ “’පාදකයා වන ලංකා  ෙස–”” •ට” ආයතනය පහත සඳහ” තන“” 

සඳහා ”””කල’ අයෙග”  ෙවාව” ලබාගැ”මට බලාෙපාෙරා’“ ෙ“.

””” අය”ක”ව” හට ”ග’ ආයතනයක/ සං”ධානවල අ—ළ ”ෙ’ය සබ”ධව පළ–”–ද 

“–ය –“  අතර, ඔ“/ ඇය “යාකා“ හා කාය’ර හා ’–“ම’ අෙය—  ”ය –“ය.

ස’පාදන කළමනාකරණ තන“ර - MM1-1

–•යා පැ“කඩ  :  වග• “ධාන වපස’ය

     “සපාදන අංශෙ“ “ධා” වශෙය” ෙකා”ඨාසෙ“ අර““  ස–රා ගැ”ම 

උෙදසා තම රාජකා“  කාය”ෂමව ඉ••“ම “සපාදන අංශෙ“ ’ය— 

“යාකාරක අ””ෂණය •“ම හා සබ””කරණය •“ම සහ කාය
ම–ඩලය අ””ෂණය •“මද කළ –“ය.

ප’ෙ —වභාවය  :   ෙමය ෙකා”ා’ තන“ර”  වන අතර, ලංකා ෙස–”” •ට”  ආයතනෙ“ 

ෙකා”ා’  පදනම මත බඳවා ග”නා අයට “ වර“සාද ’ය”ල ෙමම 

තන“රට ද “ ෙ“. 

අව ””ක හා පළ”–ද

බා“ර අයක”ව”: 

     ”•ව”—ල ““පාදන ෙකාෂ” සභාව ”ග’ කළමනාකරණය ”බඳ 

උපා“ය” වා—ජ B.Sc (රා’/ ”ාපාර) ප’පාලනය ෙහ– ඕනෑම ධාරව•” 

සහ සැප–—ම කළමනාකරණය/ “සපාදනය ”බඳ  පළ–”–ද 

සහ සැප– හා “සපාදන කළමනාකරණය සඳහා වන  වෘ’”ය
අායතනය•” “—’ කළ සමාන  ”””ක සහ 

    රා’  සංථාවක, ”වථාත ම–ඩලයක ෙහ– ”ග’ ආයතනයක 

සමාන තන“රක සා“ත “යාකා’’ව වාතා සමග ල“ ගැ”/ 

“සපාදනය ”බඳ ”ධායක ම”ටෙ අ— තර” වසර 3 ක පළ–”–ද.

අ””තර අයක”ව” :

     අ—ළ ”ෙ’ෙ“ ක“’ඨ ”ධායක  (JM1-1)  තන“රක ”ෂයගත 

වපස’ය” අවම වශෙය” වසර 03 ක ස“•—යක ෙවාව” ස“ත සහ 

ඉහත සඳහ”  අ–ාප“ක, වෘ’”ය ”””ක ස“ත ෙවක”” •ම. සහ 

සමාගෙ  ඉල”ක ස–රා ගැ”ම සඳහා බ“ –”ෂණ ක–ඩාය ෙමෙහය•ම
සහ  මානව හා අෙන—’ සප’  කළමනාකරණය •“ෙම“ලා හැ•යාව”

ස“ත •ම. 

වැ•“ ප’මාණය  :   MM 1-1 ”. 53,175-10x1,375-15x1,910=95,575

වය— “මාව :

    වයස අ–”” 30 ට ෙනාඅ— ”ය –“ අතර, අ–”” 55 ට  ෙනාවැ• ”ය –“ය. 

රා’ ආයතන, රා’  සංථා, ”වථාත ම–ඩලවල  ෙවක””ට හා 
අ””තර අය”ක”ව”ට ෙමම වය “මාව අ—ළ ෙනාෙ“. 

””” ෙනාවන “ෙ–ශක”” ෙදෙදෙන—ෙ” න හා •නය” සමග අය”ප’ සහ ස—ණ ”ව
ද’ත ප—කාව” 2023 ෙපබරවා’ මස 01 වන ”න ෙහ– ඊට ෙපර ලැෙබන ෙ •යාප”ං—  තැපෑෙල” 

පහත •නයට ෙයා“ කර”න. අය” කරන තන“ර  • කවරෙ“  ව ඉහළ ෙකළවෙ සඳහ” 

කර”න. 

ෙමම තන“ර ර•ෙ බලය අ–”ෂක ම–ඩලය ස“ෙ“.

සභාප“,

ලංකා ෙස–” ට”,

මහෙ”වාය, හ’බ”ෙතාට.

”රකථනය : 047-2037305


