Sewa Community Credit Ltd (SCCL)
Microfinance Vacancies
A Job for the Ability!

If you want color your life with a purpose, then join us!

ස ව
ේ ා ස ාමියුනිටි සෙඩිට් ල මිමි් ශ රී කා ා ෂුද්ර ුලකය නියුෂුදතික න්සේ  ාමයන න්ස මිනාදිංාි  ෂුද්ර ුලකය
යාමයකි. ගුණා ය භාවසන් හා ඵකදායිතාවසන් යුතු සේමව වර්ධනනෂුද හිත කුටුම්භන්් රිකන
අයුරි් යාජ වමකීසය් යුතුව ුලකය හා ුලකයසනාවන ස ේවා දයීය තුමි් ඔවු්සේ  ායාජ ආර්ි ත වන්
නමා සිටුවීය ඔවු් විබක ම ්වීය රැකිනා අව ේථා උ දාදනන කිරීය නන අරුලණු සදරද රිව ක්රිනා ය වන
යාමයකි.
Credit Officers / ණය නිලධාරී - (Matara, Polonnaruwa)
Qualification & Experience

අසදා ( ා.සද.) ය / Successfully G.C.E. O/L
ක්ෂුරුලකය ෂුදසේේ්රස ව ර දළපුරුද්ද ඇතික /One years’ Micro finance experience or willing to
join as a Trainee(we will train you)
දළපුරුද්දෂුද සනාය තිකනම් පුහුණුවෂුද කබ්න් යතික /Willing to join as a Trainee (we will train
you)
ණ්ඩානයෂුද යම ්නිසේදනන කිරීසම් හ කිනාවෂුද ඇතික/ Ability to communicate with a Team
of people
ෂුදසේේ්රස රැකිනාව් යතික/ Willing to work in the field
නතුරු ද ිං බකද්රනෂුද ඇතික යනතුරු ද ිංනෂුද ඇ නම් වඩා උි තයි)/ Have Motor Cycleriding
License(having own Motorcycle is an added advantage)
Free accommodation will be available for any successful candidate, if the work place is away
from home - තමාගේ වාසස්ථානයට පිට රැකියාව කිරීමට සිදුගේ නම් නැවතීගම් පහසුකම්
සපයනු ලැගේ.
Additional benefits - Health insurance, Incentives, career development opportunities.

Email - hr@sewacredit.com
If you fulfill above requirements forward you’re Bio-data, within 10 days, to the above emails
address, with details of two non-related referees, mentioning the designation as the subject ඔබ රැකිනාවෂුද බකාසදාසරා තු වන, ඉහත රුණු ම්පුර්ණ අසනෂුදනම්, ඉහත දහ් විදු මිනයනන් ඔබසේ 
ජීව ද ත සනාුල ර්න. ඥාතී සනාවන, ඔබ ම න සතාරතුරු කබාමත හ කි ේවාධීන සදසදසනකුසේ  නම් මිනයනන්
හා දුර ථන අා සද ෂුද දහ් ර්න. යාතෘ ාව සක තනතුර දහ් ර්න.

