সেলস্ এন্ড োর্ভিে অর্িোর

Rural Services Foundation (RSF), An Initiative of
RAHIMAFROOZ
খার্ল পদ -৩৪
Job Context


রুযার ার্বি স পাউসেন (RSF) যর্ভআপসযাজ-এয একটি াভার্জক উস্যাগ, ২০০৬ ার
থথসক ্ক্ষতায াসথ গ্রাভাঞ্চসর
IDCOL থরাগাসভয আওতায়
(TR/Kabita, থৌযর্ফ্যযৎ
ফাসয়াগযা, উন্নত চয রা) রকল্প ফাস্তফায়ন ও এসজন্ট ফযাাংর্কাং কামিক্রভ  এত্াংক্রান্ত
অনযানয থফা থ্য়ায রসক্ষয কামিক্রভ চার্রসয় মাসে। গ্রাভাঞ্চসর অফস্থান
কসয এ কর
কামিক্রসভ আগ্রী ফাাংরাস্র্ নাগর্যসকয র্নকট থথসক র্ন
থনাক্ত স্য র্ফযীসত থরাকফর
র্নসয়াসগয জনয আসফ্নত্র আফান কযা মাসে।

Job Description / Responsibility













IDCOL এফাং TR/ KABITA থরাগাসভয কর রসজক্ট অাসযন র্ডজাইন অনযমায়ী পর বাসফ
ফাস্তফায়ন।
র্পল্ড অাসযন ভযাসনজায কততি ক র্ানকত ত টাসগিট (র্সেভ স্থান, থরস্ ও কাসরকন) অজিসনয জনয
রসয়াজনীয় উস্যাগ/র্যকল্পনা গ্রন এফাং টাসগিট অজিন কযা।
রধান কামিারয় সত থরর্যত নীর্তভারা অনযমায়ী অর্িত ্ার্য়ত্ব ঠিক বাসফ ারন, ্ার্য়ত্ব অফসরা
জর্নত ক্ষয়ক্ষর্ত/অর্নয়ভ/অফযফায এত্াংক্রান্ত কাসজয জফাফর্্র্তা র্ান এফাং ্ায়বায গ্রন
কযা।
থমাগাসমাগ ও রচাযভূরক ফযফস্থা কযা।
সনযয রচায ও রায এয রসক্ষয নতয ন নতয ন উস্যাগ গ্রন, র্ফর্বন্ন জর্য, চার্্া র্নরুসন এফাং
ভাসকি সট সনযয অফস্থান ও ধাযনা র্ম্িসক সমার্গতা র্ান কযা।
আ্ায় ফতর্িয রসক্ষয নতয ন উস্যাগ ; থমভন: এযডসবাসকট, স্থানীয় রান, রবাফারী ফযর্ক্তয
সমার্গতা থনওয়া।
রর্তর্্সনয থরস্, ইনেসরন, ার্বি র্াং ও কাসরকন এয তথয তত্ত্বাফধায়সক র্নয়র্ভত জানাসনা এফাং
রসয়াজনীয় যাভি থনওয়া।
মথা ভসয় ফযাদ্দকত ত গ্রাক/গ্রাসভয কর র্যফাসযয াসথ র্ম্কি গসে থতারা এফাং র্ফক্রসয়াত্তয থফা
র্ান কযায রসক্ষয র্নসয়ার্ভত গ্রাক র্য্িন রসয়াজনীয় রর্জর্েক াসিাট ও কার্যগর্য াংক্রান্ত কর
ভযায ভাধাসনয ভাধযসভ গ্রাক থফা র্নর্িতকযণ।
আর্থিক ফযফস্থানা (Petty cash and cash in management) র্নর্িত কযা।
ইউর্নট অর্পসয Fixed Assets এফাং IT Accessories ঠিকবাসফ থযর্জোয/ ERP অনযমায়ী র্রর্ফি
কযা এফাং এয ঠিক ফযফায র্নর্িত কযা।





ইউর্নট অর্পসয Inventory Management কযায জনয অর্িত ্ার্য়ত্ব ঠিকবাসফ ারন, াংযক্ষণ
এফাং যফতীসত Inventory মাসত Damage/Broken না য় থর্্সক সফার্চ্ি রক্ষয যাখা। র্নয়ভ
ফর্ি বূ ত অথফা অননযসভার্্ত Inventory এয ্ায়বায গ্রন কযা।
ERP াংক্রান্ত কর রকায ডাটা এর্ি র্নর্িত কযা এফাং রসয়াজনীয় থক্ষসত্র তত্ত্বাফধায়সকয
যাভি গ্রন কযা।









ফন্টন ও রর্জর্েক ির্তগত র্নয়ভনীর্ত ঠিক ও ভয় ভত অনযযণ র্নর্িত ও ভার্ক রর্তসফ্ন
র্ান।
স্থানকত ত গ্রাক ও অনযানয সমাগীস্য রসয়াজনীয় রর্ক্ষণ, যাভি ও সমার্গতা র্ান কযা।
ইউর্নসটয র্নযীক্ষা ও অর্ডট থেইভ কভাসনায জনয র্রগযার/অর্ডট র্ফবাগসক ায়তা র্ান।
ভাঠ মিাসয়য র্ক্রয় সমাগী াংগঠন, কভী ও অনযানযস্য াসথ র্ম্কি উন্নয়ন।
ার্ফিক কামিক্রভ র্ম্া্সনয জনয স্থানীয় রান এয াসথ যর্ম্কি ফজায় যাখা এফাং রসয়াজনীয়
সমার্গতা র্ান কযা।
াংর্িষ্ট (ইন্টাযনার/এক্সটাযনার) কততি ক্ষ র্য্িনকারীন ভসয় রসয়াজনীয় তথয-উাত্ত র্্সয়
সমার্গতা র্ান এফাং ঠিক ঠিকানা অনযমায়ী সযজর্ভসন র্িন কযাসনা।
আযএএপ ভযাসনজসভন্ট কততি ক আসযার্ত রর্তষ্ঠাসনয স্বাথি াংর্িষ্ট থম থকান কাজ র্ম্া্ন কযা।

Job Nature
Contractual


চাকুর্যয ধযন : চয র্ক্তর্বর্ত্তক ২ ফছয ; সন্তালজনক কভি্ক্ষতা র্ফসফচনা ূফিক এফাং থকার্ম্ানীয
রসয়াজন থভাতাসফক চাকর্য স্থায়ীকযণ।

Educational Requirements


কভসক্ষ স্দাতক/র্ডসলাভা ইর্ির্নয়ার্যাং া, তসফ কাসজয ্ক্ষতা, থনতত ত্ব এফাং ফযফার্য়ক অর্বজ্ঞতা
র্ম্ন্ন রাথীস্য থক্ষসত্র র্ক্ষাগত থমাগযতা HSC ফা ভভান থের্ণ মিন্ত র্র্থরসমাগয।



থভৌর্খক যীক্ষায় র্নফিার্চত রাথীস্য থমাগ্ানকাসর কর ভূর ন্ত্র রধান কামিারসয় জভা যাখা
সফ।

Experience Requirements


াংর্িষ্ট কাসজ কভসক্ষ ১ ফছয।

Job Requirements



ফয়ঃ নূনযতভ ১৮ ফছয।
স্মাটি থপান ও কর্র্ম্উটায র্যচারনায় ্ক্ষ এফাং কভী ফযফস্থানা, র্ফক্রয় ফযফস্থানা, আর্থিক
ফযফস্থানা ও থনতত ত¦ র্াসন ক্ষভ, র্ম্কি উন্নয়ন এফাং ফযফার্য়ক থমাগাসমাগ স্থাসনয ভাধযসভ
অনযসক রবার্ফত কযা এফাং দ্রুত থখায ক্ষভতা ইতযার্্।



র্ফশ্বস্ত এফাং চযাসরর্িাং র্যসফস তঙ্খরা ফজায় থযসখ কাজ কযায ক্ষভতা।

Job Location
Anywhere in Bangladesh
Salary Range
ভার্ক থফতন ১২,০০০/-(ফায াজায) টাকা, এছাোও থরস্, কাসরকন ও র্সেভ স্থাসনয উয
র্নধিার্যত কর্ভন এফাং থভাফাইর র্ফর।
Other Benefits



ফছসয ্যইটি উৎফ থফানা
রসমাজয থক্ষসত্র থকার্ম্ার্নয র্নয়ভানযমায়ী ভ্রভণ ও অফস্থান বাতা এফাং অনযানয যর্ফধা।

Job Source
Bdjobs.com Online Job Posting
or
Send your CV to hr@rsf-bd.org or Click here to Email CV from MY BDJOBS account.
আগ্রী রাথীস্যসক জাতীয় র্যচয়সত্রয পসটাকর্, ১ কর্ াসাটি াইসজয ছর্ফ, র্ক্ষাগত থমাগযতায
ভূর ন্সত্রয পসটাকর্, আসফ্নত্র  জীফনফতত্তান্ত উসের্খত তার্যসখয ভসধয খাসভয উয স্য
নাভ উসেখূফিক র্ফবাগীয় রধান, ভানফ র্ম্্ র্ফবাগ, রুযার ার্বি স পাউসেন, ১১৬, ভানসকা
াউজ, আযজত াো, ভাখারী, ঢাকা-১২১৫
আথফা
hr@rsf-bd.org ফযাফয ্যখাস্ত াঠাসত সফ।
ওসয়ফ াইটঃ rsf@rsf-bd.org
থমাগাসমাগঃ 9123495, 9134459, 9114061
Applicant must enclose his/her Photograph with CV.
Application Deadline : January 30, 2019
স াম্পানীর তথ্যেমূহ
Rural Services Foundation Address : Rural Services Foundation, 116, Manco House, Arjot Para,
Mohakhali, Dhaka-1215 Web : www.rsf-bd.org Business : Rural Services Foundation (RSF) is a
Social Development Initiative of Rahimafrooz, it has been implementing projects under IDCOL
program (TR/Kabita, Solar Home System, Biogas & Improved Cooking Stoves) since 2006. It
has also operating Agent Banking Activities through the county. It is a fast growing renewable
energy Company in Bangladesh.

Basic Information :
Ad Type : Basic Listing
Job Category : Marketing/Sales
Company Industry Type : NGO
Job Title : Sales & Service Officer
How do you want to receive CV / Resume(s) : Online CV/Resume, Email Attachment & Hard
Copy CV
Applicant should enclose Photograph with CV ? Yes
Designation : Sales & Service Officer

