
 

با مجوز  بیمــه مرکزی همان سال ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در در اداره ثبت شرکت 1382سال در  )سهامی عام( بیمه ملت شرکت

 .جمهوری اسالمی ایـران، تـأسیس شـد

های بیمه داخلی بر اساس گزارش رسمی بین شرکت ملت در سال جاری برای نهمین سال متوالی، موفق به کسب باالترین رتبه توانگری درخوشبختانه بیمه

 .مداری، شفافیت و ارائه هرچه بهتر خدمات به آحاد جامعه استبیمه مرکزی شد که این مهم، گویای توانمندی و حرکت صحیح این مجموعه در جهت مشتری

ور، تمامی محصوالت نرم افزاری خود را در قالب ـــــــبیمه کششرکت بیمه ای فعال در صنعت  30شرکت بیمه ملت به عنوان تنها شرکت در بین همچنین 

Core Insurance  طراحی و پیاده سازی نموده و به همین دلیل دارای جایگاه خاصی در صنعت می باشد که امکان استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود

 ایجاد نموده است. را در بازار

کار از شما عزیزانی که دارای پشـت در شرکت،تحول دیجیتال طرح و در راستای تحقق بخشیدن به بیمه دید صنعت در حال حاضر با توجه به نیازمندیهای ج

درس به آتوانید جهت کسب اطالعات بیشتر شما می آوریم.عمل میدعوت بهجهت همکاری هستید،  زمینه فناوری اطالعاتدر  فعالو 

 www.melat.ir  به آدرس 1399/  8/  25 را حداکثر تا تاریخ رزومه خودو مراجعه نماییدitjobs@melat.ir  ارسال نمایید. 

 

 زمینه های همکاری:

  توضیحات پاره وقت تمام وقت عنوان ردیف

  ASP.Net √ √ برنامه نویس 1

 ASP.Net MVC 

 Dotnet core 
 Entity Framework 

 Restful 

 Web API 

 Soap 

 WCF 
 SQL Server 

 Angular 

 Wordpress 
  CEH  √ امنیت اطالعات وشبکه 2

 CHFI 
 Security+ 

 MCSA or MCSE 

 CCNA or CCNP 
  UML  √ تحلیلگر نرم افزار 3

 مهارت در طراحی مدل داده 

 ایی با نآشEnterprise Architect 

 روابط عمومی و قدرت تعامل موثر 

 روابط عمومی   √ پشتیبان نرم افزار 4

  سازیتجربه در مستند 

  آشنایی باSQL  وTSQL 

  آشنایی باASP.Net 

 آشنا به طراحی مدل داده 
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