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    هو مبين بالجدول التالي:  كما التسويقون التجارية و ؤالمركزية للش متعاقدين للعمل باإلدارةحصاء بصفة في اإل مهندسين 05 نتدابإتصاالت "اتصـاالت تونس" تعتـزم الشركة الوطنية لال
 

 

 

 :مالحـظــات هامة
 

 .  www.tunisietelecom.tnعبر الموقع االلكتروني التصاالت تونس لم يتم تسجيلهيرفض وجوبا كل مطلب ترشح  .1

في تقييم ملفه، لذا فإنه يلغى بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة كل ترشح يتبين فيه عدم توافق بين المعطيات المدرجة ضمن  اعتمادهاالترشح و التي يتم  باستمارةكل مترشح مسؤول عن المعطيات التي يدرجها  .2

 و الوثائق المدعمة للملف. إستمارة الترشح

 المؤسسة بحقها في التتبع قضائيا. احتفاظيتم قطع العالقة الشغلية مع  االنتدابالمغالطة بعد  اكتشاف في صورة و يترتب عن كل تصريح مغالط إلغاء ملف ترشح المعني بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة .3

 .و الفحص الطبي  إجابة بعدم قبوله ألشفاهي االختباريعتبر عدم استدعاء كل مترشح إلجراء  .4

 .اليمكن الترشح ألكثر من عرض شغل واحد في نفس الوقت .5

 . www.tunisietelecom.tn التصاالت تونس االلكترونيبالموقع للمناظرة  النهائية  النتائجيقع االعالن عن  .6
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 : التسجيل عن بعدالمرحلة األولى
 
 

و التأكد  تصاالت تونسإلعبر موقع الواب  إستمارة  الترشح بتعمير يقوم المترشح
 اإلحتفاظ بهاقبل تاريخ ختم الترشحات و  تهاطباعمن إجراء عملية المصادقة ثم 

 .عند الطلبحتى يتمكن من إرفاقها بملفه 
 

 

 القبول االولي: المرحلة الثانية
 

بإسناد عدد لملف المترشح باالعتماد على مقياسي مالحظة  رشحينتالميتم ترتيب 
نقطة من العدد  40المدرجة  باستمارة الترشح ويمثل هذا العدد  التخرج و العمر

 الجملي للمناظرة .
ترسل إلى عناوينهم  عن طريق برقية المرتبين األوائلتتم دعوة المترشحين 

و التثبت من دقة  مترشحه الستكمال ملف الترشح وذلك باستمارة المسجلة
                                                               المعلومات المدرجة بها.

مع ملف المترشح الترشح  ا  باستمارةهالمصرح ب المعطياتن تبين عدم توافق إ

 مطلب الترشح يعتبر ملغى بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة. فإن

ف لاستبعاد الترشحات المتضمنة لمعطيات غير مطابقة لمتم ي ،بعد عملية التثبت

ترتيب المترشحين ذوي المعطيات المطابقة للملفات   إعادةالمترشح و تبعا لذلك تتم 

  ترتيبا تفاضليا.
 

 : القبول النهائي:المرحلة الثالثة
 

الجراء إختبار شفاهي مشفوع بعدد وذلك  لئاألوا المرتبين دعوة المترشحينتتم 

على أن ال ( voir fiche de poste)لتقييم معارفهم ومدى مالءمتهم للخطة المعروضة 

 يقل عددهم على خمسة أضعاف )أو أكثرعند اإلقتضاء( عدد الخطط المعروضة

 نقطة من العدد الجملي للمناظرة. 60ويمثل  هذا العدد المسند لهذا االختبار 
 

تضبط حسب الترتيب التفاضلي، قائمة المقبولين نهائيا  باالعتماد على العدد 
المتحصل عليه والمتمثل في مجموع العدد المسند لملف الترشح الجملي للمناظرة 

 وعدد االختبار الشفاهي.
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Ingénieur Analyste Datamining _ Direction Centrale des affaires Commerciale et Marketing  

 

Mission : 

Au sein de la Direction centrale des Affaires Commerciale et Marketing, vous serez chargé d’apporter une valeur ajoutée en termes de recommandations de 

stratégie, d’actions marketing et d’approche commerciale, d’analyser et interpréter les éléments explicatifs d'un phénomène et en assurer la vérification et 

Synthétiser, vulgariser et présenter des Tableaux de Bord et des données lisibles. 

 
Profil recherché :   

Ingénieur en Statistique (Bac+5). 

Compétences Techniques : 

Bonne connaissance des Outils  SAS et SQL ; 

Bonne Maîtrise des techniques de datamining : segmentions, scroring, modélisation, …; 

Bonne connaissance des techniques quantitatives (statistiques, probabilités, sondages, analyse de données, modélisation...) ; 

Bonne Connaissance du métier Télécom ( Part de marché, parc, offre et produit, churn,  …) ; 

Capacité d’analyse des données marketing et études quantitatives. 

 

Compétences Personnelles : 

Esprit d’équipe et de collaboration; 

Esprit d’analyse; 

Bonne communication écrite et orale; 

Rigueur et autonomie. 

 


