
RECRUITMENT OF SYSTEM ADMINITRATIVE TRAINEES AT PLATINUM JUBILEE 
COMPUTER CENTRE AT LADIES HOSTEL (ESTABLISHED UNDER THE 
SPONSORSHIP OF SCDD, GOVT. OF KERALA), OF COLLEGE OF ENGINEERING 
TRIVANDRUM, THIRUVANANTHAPURAM 16 

1 Qualifications Required 
1. Eligible to unmarried ladies belong to SC 

category, hailing from economically backward  
families 

2. Should be ready to take both shifts (9 to 4 and 
6pm to 12 AM). Also ready to stay in CET Ladies 
hostel 

3. Candidate should possess M Tech in any 
Engineering Discipline or B Tech CS with above 
60% marks in final semester. (Preference will be 
given to passed out students from Government 
Engineering colleges preferably from CET) 

4. Candidate should have the knowledge on System 
trouble shooting, Networking and expert in 
hardware and software installation 

5. Candidate should be expert in managing 
Windows and Linux operating systems 

6. Candidate should have knowledge on 
Programming Language like C and C++ 

7. Candidate should be familiar with CAD modelling 
using AutoCAD, Computer Aided Analysis using 
Ansys /Abaqus or Hypermesh, Engineering coding  
packages like Python and MATLAB software 

8. Candidate should be expert in technical 
documentation using LaTeX 

9. Candidates should have experience in publishing 
technical papers in   Conferences or Reputed 
Journals 

10.  Candidate should have the confidence to engage 
classes on Engineering subjects in her discipline 

 

2 Submission of Application, Written test and Interview 03-10-2019 
3 Publication of rank list in the website 05-10-2019 

4 Issue of appointment order 09-10-2019 

5 Joining of newly appointed System Administrative 
trainee  

10-10-2019 

 

  



പ്രസ്സ് റിലീസ് 

  

തിരുവനന്തരുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക ോകേജിലല വനിതോ ക ോസ്റ്റലില് രട്ടി ജോതി 

വ ുപ്പിലെ സ  രണകതോടു ൂടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്ലോറ്റിനം ജൂബിലി  മ്പ്യൂട്ടര്ത് 

ലസെറികലക്ക് ദിവസകവതന  രോര്ത് വയവസ്ഥയില് രട്ടി ജോതി വിഭോഗതില്ലരടുന്ന 

വനിത േ ം അവിവോ ിതരുമോയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധോരി േില് നിന്നും 2 സിസ്റ്റം 

അഡ്മിനിസ്കപ്ടറ്റീവ് ലപ്ടയിനി ലേ നിയമിക്കുന്നു. ക രേ സര്ത്ക്കോര്ത് - ധന ോരയ വ ുപ്പിലെ 

28/04/2017-ല് രുറതിറക്കിയിരിക്കുന്ന “സ.ഉ. (അച്ചടി) നം. 56/2017/ധന.” ഉതരവിലല 

 ോറ്റഗറി 3 പ്ര ോരമുള്ള ശംബേം നല് ുന്നതോണ്. 

കയോഗയത: കപ്രോപ്ഗോമിംഗ് ലോംകഗേജ്,  മ്പ്യൂട്ടര്ത്  ോര്ത്ഡ്ലവയര്ത് ആന്ഡഡ് ലനറ്റ് വര്ത്ക്കിംഗ്, 

CAD രോകക്കജ്, ലോലറ്റക് ക ോ യുലമെ് ലെയ്യോനുള്ള അറിവ്,  മ്പ്യൂട്ടര്ത് സംബന്ധമോയ 

ക്ലോസ്സ  ള് ക  ോരയം ലെയ്യ ന്നതിനുള്ള പ്രോവീണയം എന്നിവ ഉണ്ടോയിരിക്കണം. 

പ്രോയരരിധി: 30 വയസ് തിരലെടുക്കുന്ന രക്ഷം ഉകദയോഗോര്ത്ഥി ള് ക ോസ്റ്റലില് 

തോമോസികക്കണ്ടതും ആ ുന്നു. തോല്രരയമുള്ളവര്ത് വിശദമോയ ബകയോ ോറ്റ സ ിതം 

03/10/2019-ന് 2 മണിക്ക് ടി ക ോകേജിലല STEP FOR U- Office-ല്  എഴുത് 

രരീക്ഷക്കും തുടര്ത്ന്നുള്ള അഭിമുഖതിനും രലെടുകക്കണ്ടതോ ുന്നു. വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് 

www.cet.ac.in എന്ന ലവബ്കസറ്റ്  ോണു   

 

 

പ്രിന്ഡസിപ്പോള്    

 

 

  

 

 

 

 



 APPLICATION FORMAT:-  

 APPLICATION FOR THE POST OF SYSTEM ADMINISTRATIVE TRAINEES AT PLATINUM JUBILEE 

COMPUTER CENTRE AT LADIES HOSTEL (ESTABLISHED UNDER THE SPONSORSHIP OF SCDD, 

GOVT. OF KERALA), OF COLLEGE OF ENGINEERING TRIVANDRUM, TVPM -16 

NAME  
(IN CAPITAL LETTERS) 

 

Address  
Phone No  

E Mail   
Qualification  

Institution where pursued  
B Tech and CGPA 

 

Institution where pursued  
M Tech and CGPA 

 

Marital status  
Category belong to  

Annual Family Income  

Any experience in hard 
ware and Networking 

 

Operating Systems known  
Experience in software 
installation 

 

Programming Languages 
known 

 

CAD packages known  

Engineering Analysis  
packages known 

 

Experience in LaTeX coding  
Experience in Technical 
Paper publication 

 

Teaching experience  

Management experience  

Are you ready to work day 
and night shifts 

 

DECLERATION 

Certified that all the data mentioned above, about me are true to best of my knowledge 

Name and Signature : 

Place and Date           : 

 


