SRI VENKATESWARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
TIRUMALA TIRUPATI DEVASTHANAMS,
TIRUPATI – 517 507
Roc.No .C1/05/SVIMS/2017

Dt.14.07.2017

Walk-in-interview to be conducted on 20.07.2017 at 10.00 a.m in Committee Hall of
SVIMS, Tirupati, Chittoor District for selecting FINANCIAL CONTROLLER on adhoc basis, who
are eligible as follows:
DETAILS OF THE POST
1. Name of the post

: FINANCIAL CONTROLLER

2. No. of posts

: 01 (one)

3. Reservation category

: Open Category

4. Qualifications
the & Experience

: i) Must have passed CA Examination of
Institute of Chartered Accountants
of India;
ii) Having MBA(FINANCE) qualification will be
given preference.
iii) Experience of 5 years (post – CA)
Preferably in the line of Hospital
Industry would get due weight age.

5. Method of appointment

: Adhoc basis for a period of 06 months
extendable to further period depending
upon the Performance.

6. Remuneration

: Consolidated pay of Rs.1,00,000/(maximum) per month.

7. Age

: Must not have completed 50 years of age

Sd/- Dr.T.S.Ravikumar
DIRECTOR-CUM-VC

స్విమ్స్ లో ఫైనాన్స్యల్ కంట్రోలర్ పో స్ట్ కు వాక్ ఇన్ ఇంట్ర్ిూ
WALK-IN- INTERVIEW FOR FINANCIAL CONTROLLER IN SVIMS
******
శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సెంసథ ( స్వవమ్స్) హాస్విటల్, తిరుపతి నెంద్ు FINANCIAL
CONTROLLER – (01 Post) గాను పతుచేయుటకు Open Category

క్ెంీ ద్ ఆసక్ి గల అభ్యరుులు

(50 సెంII లోబడి వయసు్ కలిగినవారు) తమ యొకక CA ఇతర విద్య అరహతలు మరియు పూరవ
అనుభ్వముతో కూడిన Original Certificates మరియు సవయముగా సెంతకెం చేస్వన Xerox
Certificates తో పాటు రెండు పాస్ పో రుు స్ైజు కలర్ ఫో టోలు తీసుకొతు తేది: 20-07-2017 అనగా,
గురువారము ఉద్యెం 9:00 గెంII లకు స్వవమ్స్ కమిటీ హాల్ నెంద్ు జ్రుగు walk-in-Interview కు
హాజ్రు కావలస్వెందిగా కోరుచుననాము.
విదనయఅరహతలు

:

మరియు అనుభ్వము

CA చేస్వన తరువాత 5
ఉెండవలయును. ఏదేతు 300

సెంII లు పతుచేస్వన అనుభ్వము కలిగి
పడకల ైగా ఉనా హాస్విటల్ నెంద్ు

అనుభ్వము మరియు MBA ( FINANCE) విదనయ అరహతలు కలిగిన వారిక్
అద్నపు అరహతలు గా భావిెంచి ఎెంవకలో పాాధననయత ఇవవబడును.
ఎెంవక మరియు జీతెం :

ఈ ఉదయ యగము పూరిిగా తనతనకలిక ( ADHOC BASIS) పద్ు తిలో తుయామకెం

వివరములు

జ్రుపుటకుగాను, అభ్యరిథ యెకక విదనయఅరహతలు అనుభ్వెం, interview
నెంద్ు కనపరిచిన పాతిభ్ మేరకు ఒక నలకు గరిష్ుముగా రూII 1,00,000/(ఏక మొతి ముగా) జీతము ఇచుుటకు గాను యాజ్మానయెం యెకక విచక్షణ
అధికారాల మేరకు తురణయెం తీసుకొనబడును. ఇతర వివరముల కొరకు
స్వవమ్స్ వబ్ స్ైట్ http://svimstpt.ap.nic.in ను సెంపాదిెంచ గలరు. కావున
పతిాకల వారు ై వారి కు పాాధననయత ఇచిు పాచురిoచ వలిస్వoదిగా
కోరుచుననాము.

Sd/-డాII ట్ి.యస్ట. రవికుమార్
సెంచనలకులు మరియు ఉపకులపతి
స్వవమ్స్, తిరుపతి

