
 

 

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI ZA MUDA 

 

Kwa mujibu wa Sheria ya Kuanzishwa kwa Afisi ya Tume ya Uchaguzi ya 

Zanzibar namba 1 ya mwaka 2017 kifungu cha 4(1)(c) Tume ina jukumu la 

kuandaa, kutayarisha, kuhifadhi na kuendeleza Daftari la Kudumu la Wapiga 

Kura. 

Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inatarajia kufanya kazi ya uandikishaji wa 

wapiga kura wapya na uhakiki wa Taarifa za wapiga kura waliokuwemo 

katika Daftari la Kudumu la Wapiga Kura kuanzia tarehe 18/1/2020. Hivyo 

inatangaza nafasi za kazi za mkuu wa kituo cha uandikishaji pamoja na 

makarani wa uandikishaji katika vituo vyote vya uandikishaji Unguja na 

Pemba, 

Muombaji wa nafasi ya mkuu wa kituo cha uandikishaji anatakiwa 

awe na sifa zifuatazo. 

a) Awe mzanzibar; 

b)  Awe na umri usiopungua miaka 21; 

c)  Awe na Elimu kuanzia Diploma na kuendelea; 

d)  Asioneshe ushabiki wa chama chochote cha siasa 

e)  Awe na uzoefu wa shughuli za uandikishaji wa wapiga kura; 

f)  Aweze kutumia kompyuta (word, excel, access) 

g)  Aweze kusoma na kuandika Kiswahili na kiingereza kwa ufasaha na 

h)  Aweze kufanya kazi katika mazingira magumu; 

Muombaji wa nafasi ya karani wa uandikishaji wa wapiga kura 

anatakiwa awe na sifa zifuatazo; 

TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR 

 



  a) Awe Mzanzibari; 

  b) Awe na umri usiopungua miaka 21; 

  c) Asioneshe ushabiki wa chama chochote cha siasa 

  d) Awe na uzoefu wa shughuli za uandikishaji wa wapiga kura;  

  e) Aweze kutumia kompyuta( word, excel, access); 

  f) Awe na uzoefu na ujuzi wa kuingiza data; 

  g) Awe na elimu kuanzia darasa la kumi na mbili (form iv) na kuendelea; 

  h) Aweze kusoma na kuandika Kiswahili na kiingereza kwa ufasaha; na  

  i) Aweze kufanya kazi katika mazingira magumu; 

 

Barua zote za maombi ziambatanishwe Picha 1 Passport size, nakala za vyeti 

vya kumalizia masomo pamoja na kitambulisho cha mzanzibar mkaazi. 

Kwa upande wa Unguja barua za maombi ziwasilishwe ofisi ya Tume ya 

Uchaguzi ya Zanzibar Makao Makuu Maisara na kwa upande wa Pemba barua 

za maombi ziwasilishwe katika ofisi ndogo ya Tume ya Uchaguzi Chake Chake 

Pemba kwa anuani ifuatayo:- 

Mkurugenzi wa uchaguzi 

Tume ya uchaguzi ya Zanzibar 

S.L.P.1001 

Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 27/12/2019. Saa za kazi 

 

------------------------- 

Ndg THABIT I. FAINA 

MKURUGENZI WA UCHAGUZI  

TUME YA UCHAGUZI YA ZANZIBAR 

MAISARA, ZANZIBAR. 


