කුවේට් රාජ්යවේ ව ෝටල් ක්ව ේත්රවේ රැකියා අවස්ථා
විවේශ රැකියාවක් අවේක් ාවවන් සිටින ඔබට ශ්රී ලංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශය ර ා සුරක්ෂිතව විවේශගත වීමට අවස්ථාව උදා කර දී ඇත.
ඒ අනුව කුවේට් රාජ්යවේ OR NOYAU සමාගම සඳ ා ව ෝටල් ක්ව ේත්රවේ
ප ත සඳ න් ඇබෑර්තු ශ්රී ලංකා විවේශ වසේවා නියුක්ති කාර්යාංශවේ
අවලවිකරණ ා බඳවාගැනීම් (සාමානය) අංශය වවත ලැබී ඇති අතර ඒ සඳ ා
අයදුම්පත් කැඳවනු ලැවේ.
Job Category (රැකියා කාණ්ඩය)

No of Vacancies
(රැකියා අවස්ථා ගණන)
05
05
05
01
02
02

Commis – Pastry Section
Commis – Chocolate Section
Sales Associate
Head Chef
Sous Chef
Chocolate Section Head Chef

Salary – KD
(වැටුප - කුවේට් ඩිනාර්)
120
120
120-150
550-900
400-650
350-550

Terms & Conditions (වසේවා වකොන්වේසි) :
1. Period of Contract
: 3 years
2. Place of Employment
: Kuwait
3. Age Limit
: Below 50 Years
4. Air Ticket
: Both Ways Air Ticket Will Be Provided
5. Daily Working Hours
: 9 Working Hours (1 Hour Break)
6. Over Time
: According to Kuwait Labour Law
7. Probation Period
: 100 Working Days
8. Accommodation & Food : Company Affords Accommodation – Food – Transportation
9. Medical / Insurance
: Private Life Insurance – Governmental Medical Insurance
10. Visa Fee
: No Fees – Company Pay All
11. Holiday
: According to Kuwait Labour Law
ඔබත් අදාල ක්ෂ ේත්රෂේ නිපුණතාවයක් සහ මනා ෂ ෞරු ත්වයකින් යුතු අෂයක් නම් 2017
වනොවැම්බර් මස 25 දිනට ෂ ර අදාල රැකියා කාණ්ඩය සහ ඔබෂේ ජීවදත්ත ෂතොරතුරු ඇතුලත්
අයදුම් ත්රයක් හත ලිපිනයට ලියා දිිංචි තැ ෑල මඟින් ෂහෝ විදුත් තැ ෑල මඟින් ෂයොමු කරන්න.
කලමණාකරු - අෂලවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමානය)
ශ්රී ලිංකා විෂේශ ෂසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශය
234, ෂඩන්සිල් ෂකොබ්බෑකඩුව මාවත, ෂකොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල
විදුත් තැ ෑල - mgr_mkt@slbfe.lk

ao2_mkt@slbfe.lk

off1_mkt@slbfe.lk

වැඩි විස්තර සඳහා ශ්රී ලිංකා විෂේශ ෂසේවා නියුක්ති කාර්යාිංශෂේ අෂලවිකරණ හා බඳවාගැනීම්
(සාමානය) අිංශෂේ කලමණාකරු අමතන්න.
දුරකතන අිංක - 011 279 1814, 011 438 8295
ෆැක්ස් අිංකය

- 011 279 1814

