කර්මාන්ත අමාතාංශය

බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ්
පුරප්පාඩු දැන්වීමයි
බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ් කර්මාන්ත අමාතාංශය යටතේ කළමනාකරණය වන රාජ් ආයතනයක් තේ.

තනතුර - කළමනාකාර සහකාර (තාක්ෂණික නනාවන) III නරේණිය
නකාන්ත්රාත් පදනම මත (පුරප්පාඩු 4)
අවශ්ය සුදුසුකම් :1. වයස අවුරුදු 18ට තනාඅඩු හා අවුරුදු 45ට තනාවැඩි විය යුතු අතර, ශ්රී ලංකාතේ පුරවැසිතයකු විය
යුතුය.
2. විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත විය යුතුය.
3. අධ්යන ත ාදු සහතික ත්ර සාමාන ත ළ විභාගතේදී ගණිතය සහ සිංහල තහෝ තෙමළ විෂයයන්
ඇතුළුව විෂයයන් හතරකට සම්මාන සාමාර්ථයයන් සහිතව එකවර විෂයයන් හයකින් සමේ වීම.
4. අධ්යන ත ාදු සහතික ත්ර උසස් ත ළ විභාගතයන් අවම වශතයන් විෂයයන් තුනක් (සාමාන
ත ාදු රීක්ෂණය හැර) සමේව තිබීම.
5. රිගණක සාක්ෂරතාව.
6. තනතුරට ැතවතරන කාර්යයන් මැනවින් ඉටු කිරිම සඳහා තමන්ම දිවයිතන් ඕනෑම ප්රතේශයක
තස්වය කිරීම සඳහා අවශ වන කායික හා මානසික තයෝගතාවතයන් යුක්ත විය යුතුය.

වැටුප MA 1-1-2016
රු.27,910/- + ජීවන වියෙම් දීමනාව රු.7800/- + EPF/ETF
සම්ූර්ණ කරන ලෙ ඔබතේ අයදුම් ත්ර 2021 ත බරවාරි මස 19 තහෝ එදින ත ර හත සඳහන් ලිපියනට
ලැබීමට සලස්වන්න.
ලිපිනය සභාපති
බී සී සී ලංකා ලිමිටඩ්
හලසේනඩාෆේ මිලසේ, තැ. නප.281,
මීරාණියා වීදිය, නකාළඹ 12
දු.ක.: 011-2422111-5, 011-2438755
ඊනම්ල - bcclankaltd@gmial.com

MINISTRY OF INDUSTRIES

B C C LANKA LIMITED

Vacancies
B C C Lanka Limited is a fully owned Government Company under the purview of Ministry of Industries.
Designation – Management Assistant – (Non – Technological Category)
Vacancies - 4 (Contract Basis)
Qualifications:
1. Age should be not less than 18 years and not more than 45 years. Should be a citizen of Sri Lanka.
2. Should be of excellent moral character.
3. Having passed the G.C.E. (O/L) examination in six subjects in one sitting with credit passes for
Four subjects including
I.
Sinhala/Tamil
II.
Mathematics
4. Having passed three subjects (other than the General paper) at the G.C.E. (A/L) examinations. (post
specific qualifications, if any, to be stated here.)
5. Computer literacy
6. Should be physically and mentally fit to discharge the duties of the post well and to serve in any
part of the Island.
Salary – MA 1-1-2016
Rs. 27,910/- + Cost of Living Allowances Rs. 7800/- + EPF/ETF
Please forward your completed applications on or before 19th February 2021 to the following address.
AddressChairman
B C C Lanka Limited
Hultsdorf Mills, P.O.Box 281,
Meeraniya Street, Colombo 12
Tel – 011-2422111/5, 011-2438755
Email – bcclankaltd@gmail.com

