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ISOAF Tz Limited ni kampuni ya kitanzania iliyosajiliwa kwa mujibu wa sheria  yenye 
makao makuu jijini Dar es Salaam na mitambo yake ya uzalishaji Mkoa wa Tabora  katika 
wilaya ya Nzega.Kampuni inatarajia kuanza rasmi shughuli za uzalishaji kama mkandarasi 
wa mfumo wa Uhamishaji Joto katika mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki 
(EACOP) 

Ofisa Ushiriki wa Ndani  (Local Content Officer)

 Maelezo ya Kazi:
• Kusaidia katika kuandaa ushiriki wa Ndani/Ripoti za Kitaifa za ushiriki.
• Kusaidia katika kufuatilia mambo yote ya Kitaifa/ushiriki wa Ndani.
• Kusaidia katika ufuataji wa sheria.
•  Kuwasiliana na Mteja na Mamlaka husika kwa masuala yote kwenye nyaraka kama 

inavyohitajika.
•  Kuwasiliana na idara ya Rasilimali Watu kwa Sehemu za Kazi za ushiriki wa Ndani.
•  Kuwasiliana na Idara ya Fedha, Idara ya Ununuzi na Idara ya Usimamizi wa Miradi kwa 

sehemu ya Ugavi wa ushiriki wa Ndani.
•  Kuwasiliana na wadau wengine wa mradi kwa masuala kuhusu Kujenga Uwezo na 

Uhawilishaji wa Teknolojia sehemu ya  ushiriki wa Ndani.

 Ujuzi unaohitajika:
• Sifa katika Uhasibu/Fedha hususani ripoti ya fedha inahitajika zaidi.
• Uzoefu katika mradi wa ujenzi.
•  Maarifa ya msingi ya Usimamizi wa Mnyororo wa Ugavi au uzoefu katika hali hiyo hiyo.
•  Uelewa wa msingi wa Sheria zinazosimamia Maudhui ya Ndani katika Sekta ya Petroli 

Tanzania.
•  Uelewa wa msingi wa Usimamizi wa Rasilimali Watu au uzoefu katika eneo hilo 

utazingatiwa kama kigezo cha ziada.

Tuma maombi yako kupitia : hr-tanzania@isoaf.com 
Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 5 Agosti 2022 

Tafadhali kumbuka kuwa usipopigiwa simu ndani ya wiki 2 baada ya tarehe
 ya mwisho ya maombi, tambua kuwa maombi yako hayajafanikiwa.

TANGAZO LA AJIRA
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Madereva (2) - Nzega, Tabora

• Kuwaendesha wafanyakazi na wateja wa mradi husika.
• Kufuatilia matengenezo yote ya gari
•  Kufuatilia vibali vya gari na nyaraka za kisheria kama vile bima, stika za 

usalama barabarani.
•  Kujaza kitabu cha kumbukumbu cha gari.

 Vigezo vinavyohitajika
•  Leseni halali ya Daraja C ya muda usiopungua miezi 6 hadi muda wake 

uishe.
• Uzoefu wa kuendesha magari katika ratiba zenye shughuli nyingi.
• Uzoefu katika kuendesha watu wa miradi unaweza kuwa faida ya ziada.
• Wanawake wanahimizwa kutuma maombi.

Tuma maombi yako kupitia : hr-tanzania@isoaf.com, 
Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 5 Agosti 2022
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 NAFASI: MCHORAJI (Draughtsman)
•  Kufuatilia vipimo na mahesabu ili kusanifu michoro mbalimbali ya kiufundi
•  Kutayarisha michoro ya awali na usanifu halisi unaoendana na mifumo ya 

CAD.
• Kuwasiliana na wahandisi, na kujumuisha maelezo katika michoro.
• Kutayarisha, kukagua na kupanga upya pamoja na timu ya wahandisi.
•  Kutambua na kuwasilisha changamoto za kazi ya usanifu zinazoweza kutokea 

kwa timu nyingine.

 Vigezo vinavyohitajika:
• Uzoefu wa zaidi ya miaka mitano
•  Shahada ya Kwanza ya Sayansi katika uhandisi au usanifu. Shahada kutoka 

katika chuo cha ufundi kinachokubalika.
• Uzoefu wa usanifu kwa kutumia Autocad.
•  Inahitaji maarifa na uwezo wa kufanya kazi kwa kutumia programu za MS 

Office Suite yenye vipengele kama (Word, Excel, PowerPoint)
•  Inahitaji uwezo uliothibitishwa wa kutengeneza miundo na usanifu wa 

mifumo ya mabomba ya kituo au inayofanana na hiyo.
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