Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
aşağıdakı vəzifələrin tutulması üçün daxili müsahibə
ELAN EDİR:








































Aparat, Rəhbərlik, sədrin müşaviri (4 ştat vahidi)
Aparat, Rəhbərlik, baş məsləhətçi
Aparat, Rəhbərlik, aparıcı məsləhəti (kollegiyanın katibi)
Aparat, Rəhbərlik, məsləhətçi
Aparat, Strateji planlaşdırma, innovasiyalar, monitorinq və təhlil şöbəsi, baş məsləhətçi
Aparat, Strateji planlaşdırma, innovasiyalar, monitorinq və təhlil şöbəsi, böyük məsləhətçi
Aparat, Strateji planlaşdırma, innovasiyalar, monitorinq və təhlil şöbəsi, Analitik təhlil və
hesabat sektoru, sektor müdiri
Aparat, Dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarəti şöbəsi, Dövlət
əmlakından səmərəli istifadəyə nəzarət sektoru, baş məsləhətçi
Aparat, Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsi, Dövlət torpaq sahələrinin
özəlləşdirilməsi sektoru, baş məsləhətçi
Aparat, Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsi, Dövlət torpaq sahələrinin
özəlləşdirilməsi sektoru, böyük məsləhətçi
Aparat, Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsi, İnvestisiyaların cəlb
edilməsi və müsabiqələrin təşkili sektoru, baş məsləhətçi
Aparat, Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, baş məsləhətçi (2 ştat vahidi)
Aparat, Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, böyük məsləhətçi
Aparat, Yerli qurumlarla iş və dövlət ehtiyaclarının ödənilməsinin təşkili şöbəsi, baş məsləhətçi
Aparat, Maliyyə, iqtisadi proqnozlaşdırma və daxili audit şöbəsi, İqtisadi təhlil, daxilolmalar və
proqnozlaşdırma sektoru, böyük məsləhətçi (2 ştat vahidi)
Aparat, Maliyyə, iqtisadi proqnozlaşdırma və daxili audit şöbəsi, Maliyyə vəsaitlərinin
xərclənməsinə nəzarət sektoru, böyük məsləhətçi
Aparat, Maliyyə, iqtisadi proqnozlaşdırma və daxili audit şöbəsi, Dövlət satınalmalarının
keçirilməsinin təşkili və reyestrin aparılması sektoru, böyük məsləhətçi
Aparat, İnsan resurslarının idarəedilməsi və dövlət qulluğu şöbəsi, şöbə müdiri
Aparat, Daxili nəzarət şöbəsi, baş məsləhətçi
Aparat, Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi, İcraya nəzarət sektoru, böyük
məsləhətçi
Aparat, İnformasiya, ictimaiyyətlə əlaqələr və protokol şöbəsi, baş məsləhətçi
Aparat, 1-ci Şöbə, böyük məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Qaradağ rayonu, baş məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Yasamal rayonu, baş məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Binəqədi rayonu, baş məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Nəsimi rayonu, baş məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Sabunçu rayonu, baş məsləhətçi
Bakı ərazi şöbəsi, Xəzər rayonu, baş məsləhətçi
Sumqayıt ərazi şöbəsi, Xızı rayonu, aparıcı məsləhətçi
Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, baş məsləhətçi
Gəncə ərazi şöbəsi, Daşkəsən rayonu, baş məsləhətçi
Şirvan ərazi şöbəsi, Neftçala rayonu, baş məsləhətçi
Şirvan ərazi şöbəsi, Saatlı (Cəbrayıl) rayonu, baş məsləhətçi
Şirvan ərazi şöbəsi, Saatlı (Cəbrayıl) rayonu, aparıcı məsləhətçi
Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, baş məsləhətçi
Mingəçevir ərazi şöbəsi, Ağdaş rayonu, aparıcı məsləhətçi
Mingəçevir ərazi şöbəsi, Yevlax şəhəri, aparıcı məsləhətçi
Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, baş məsləhətçi
Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, aparıcı məsləhətçi




































Lənkəran ərazi şöbəsi, Astara rayonu, baş məsləhətçi
Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə rayonu, baş məsləhətçi
Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz rayonu, baş məsləhətçi
Xaçmaz ərazi şöbəsi, Qusar rayonu, baş məsləhətçi
Xaçmaz ərazi şöbəsi, Qusar rayonu, aparıcı məsləhətçi
Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, baş məsləhətçi
Xaçmaz ərazi şöbəsi, Quba rayonu, aparıcı məsləhətçi
Cəlilabad ərazi şöbəsi, şöbə müdiri
Cəlilabad ərazi şöbəsi, şöbə müdirinin müavini
Cəlilabad ərazi şöbəsi, Masallı rayonu, aparıcı məsləhətçi
Şamaxı ərazi şöbəsi, Qobustan rayonu, baş məsləhətçi
Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı rayonu, baş məsləhətçi
Qəbələ ərazi şöbəsi, Oğuz rayonu, baş məsləhətçi
Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, baş məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər
şöbəsi, baş məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər
şöbəsi, böyük məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması və
qiymətləndirmənin təşkili şöbəsi, böyük məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Ərazi idarələri ilə iş şöbəsi, böyük məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Ərazi idarələri ilə iş şöbəsi, məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Hüquq şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş
şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsi, böyük
məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti, Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsi, məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Daşınmaz əmlakın vahid dövlət
kadastrı şöbəsi, baş məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Yerquruluşu, torpaq kadastrı və
torpaq monitorinqi şöbəsi, Yerquruluşu
və
inzibati
ərazi
vahidlərinin
sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsi sektoru, baş məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Ünvan reyestri şöbəsi, baş məsləhətçi
(2 ştat vahidi)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya işlərinin təşkili və
geodeziya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti şöbəsi, baş məsləhətçi (2 ştat vahidi)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Geodeziya işlərinin təşkili və
geodeziya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti şöbəsi, böyük məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə
edilməsi şöbəsi, baş məsləhətçi (2 ştat vahidi)
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Hüquq və insan resurslarının idarə
edilməsi şöbəsi, böyük məsləhətçi
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili
sektoru, sektor müdiri
Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti, Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili
sektoru, böyük məsləhətçi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq bazarının təşkili şöbəsi,
şöbə müdiri
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaq bazarının təşkili şöbəsi,
böyük məsləhətçi










Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaqlardan istifadəyə və
mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsi, Torpaqların
monitorinqi
sektoru,
baş
məsləhətçi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaqlardan istifadəyə və
mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsi, Torpaqların monitorinqi sektoru, aparıcı
məsləhətçi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Hüquq şöbəsi, şöbə müdirinin
müavini
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Maliyyə, mühasibat və
təsərrüfat-təchizat sektoru, baş məsləhətçi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Kadr və kargüzarlıq sektoru,
böyük məsləhətçi
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, Müsadirə edilmiş əmlakın satışı üzrə hərracların
təşkili şöbəsi, aparıcı məsləhətçi
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, Ümumi şöbə, böyük məsləhətçi
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi, Ümumi şöbə, Analitik informasiya sektoru, sektor
müdiri

Müsahibədə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində inzibati vəzifədə
qulluq keçən və müvafiq ixtisas dərəcəsinə malik olan dövlət qulluqçuları iştirak edə bilər.
Müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
- ərizə;
- kadr uçotunun şəxsi vərəqəsinin surəti (bütün bölmələr üzrə məlumatlar tam olmalı və hazırki
dövrü əks etdirməlidir);
Müsahibədə iştirak etmək üçün ərizələrin qəbulu 31 yanvar 2020-ci il tarixdən 14 fevral
2020-ci il tarixdə saat 1800-dək aparılacaq. Ərizələr şəxsən (bazar ertəsi – cümə günləri saat
0900-dan 1300-dək və 1400-dan 1800-dək), yaxud poçt vasitəsi ilə təqdim edilə bilər.
Müsahibə zamanı müsahibədə iştirak edən dövlət qulluqçusunun bilik səviyyəsi, peşə hazırlığı,
ümumi dünyagörüşü, barəsində müsahibə elan edilən vəzifə üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətləri
yoxlanılmaqla müvafiq vəzifəyə uyğunluğu müəyyən edilir. Müsahibədə ixtisas dərəcəsi, müvafiq
vəzifənin tələblərinə uyğun olaraq təkrar hazırlıq keçirilməsi və ixtisasın artırılması da nəzərə alınır.
Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı
inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları iştirak edə bilərlər.
"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci
hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində
müsahibəyə buraxılmırlar.
Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş
məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin
müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.
Müsahibəyə dair ətraflı məlumat almaq üçün Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi, İnsan resurslarının idarəedilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinə müraciət edilə bilər.
Telefon: 012 490 24 08 (183)

