
UNIVERSITY OF COLOMBO 
SRI LANKA 

VACANCIES (On Contract Basis) 

Applications will be entertained from suitably qualified applicants for the following Post of the 
Colombo University Press. 

 Printing Press Operator (01 vacancy)

Job Responsibilities 

• Knowledge of overall operating digital printing and offset printing machines including
binding, creasing, and cutting machines.

• Responsible for maintaining, cleaning, and performing minor repairs as needed.
• Reads Clients requirement.
• Check Qualities, Stock, Specifications etc.
• Able to meet deadlines and customer satisfaction.

Minimum Qualifications : Educational Qualifications 
• Should pass G.C.E. O/L with six subjects including three

(03) credits with Mathematics and English.
• Pass G.C.E. A/L with three (03) subjects in new syllabus or

four (04) subjects in old syllabus.
• Ability to read and communicate in English.

Professional Qualifications
• Successfully complete certificate course in Digital Printing

Technology at Sri Lanka Institute of Printing or any other
government recognized institute.
Work Experience

• Three (03) years as a Digital Printing Machine Operator at
recognized institute or press.

Age : Between 21 - 45 years

Monthly Remuneration : Rs. 60,000/- with cost of Living (Negotiable)

Period of Contract : One (01) Year

GENERAL CONDITIONS 
This appointment is on contract basis initially for a period of one year. However, the University 
may consider to extend the service of the selected candidate depending on satisfactory performance 
during the period of contract. 
Applications can be downloaded from the website www.cmb.ac.lk  
Duly filled applications should be sent to “Senior Assistant Registrar/Non-Academic 
Establishments, University of Colombo, 94, Cumaratunga Munidasa Mawatha, Colombo 03” by 
registered post on or before 04.04.2022. The Post applied for should be marked on the top left hand 
corner of the envelope. Photocopies of the relevant certificates should be sent to verify the eligibility 
and applications which are not supported with such certificate will be rejected. 

Registrar, 
University of Colombo, 
Colombo 03. 
15.03.2022 

http://www.cmb.ac.lk/


 
ෙකාළඹ විශව්විද්යාලය 

� ලංකාව 
පුරප්පාඩු (ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත) 

ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලයීය මුද්රණාලෙයහි පහත සඳහන් තනතුර සඳහා ෙයෝග්ය සුදුසුකම්ලත් අයදුම්කරුවන්ෙගන් 
අයදුම්පත් කැඳවනු ලැෙබ්.  

 මුද්රණ යන්ත්ර �යාකරු (පුරප්පාඩු 01) 

රැකියාෙව් වගකීම් 
• ෙපාත් බැඳීම් , �ස් කිරීම් සහ කැපුම් යන්ත්ර ද ඇතුළුව ඩිජිටල් හා ඕෆ්ෙසට් යන්ත්ර �යා කරවීම පිළිබඳ 

සමස්ත දැනුම ලබා තිබිය යුතුය.  
• අවශ්ය පරිදි නඩත්තු කිරීම, පවිත්රතාවය හා සුළු අලුත්වැඩියා කිරීම් සිදුකිරීම පිළිබඳ වගකිව යුතුය. 
• ෙස්වාලාභියාෙග් අවශ්යතා පිළිබඳව කියවා දැනුවත් විය යුතුය.  
• ගුණාත්මකභාවය, ෙතාග සහ පිරිවිතර ආදිය පරීක්ෂා කළ යුතුය.  
• කලට ෙව්ලාවට වැඩ අවසන් කර භාරදිය යුතු අතර ෙස්වාලාභියා තෘප්තියට පැමිණවිය යුතුය.  

 

අවම සුදුසුකම්  :    අධ්යාපන සුදුසුකම් 

• ගණිතය සහ ඉං�සි ඇතුලු විෂයයන් තුනකට සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව අ.ෙපා.ස. 
(සාමාන්ය ෙපළ) විභාගෙය්දී විෂයයන් හයකින් සමත් වී තිබිය යුතුය.  

• නව නිර්ෙද්ශෙය් විෂයයන් තුනක් ෙහෝ පැරණි නිර්ෙද්ශෙය් විෂයයන් හතරක් සහිතව 
අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ) විභාගය සමත් වී තිබිය යුතුය.  

• ඉං�සි භාෂාව කියවීමට හා ඉං�සිෙයන් සන්නිෙව්දනය කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය.  

    වෘත්තීය සුදුසුකම් 

• � ලංකා මුද්රණ ආයතනෙයන් ෙහෝ රජෙය් පිළිගැනීම ලත් ෙවනත් ඕනෑම 
ආයතනයකින් ඩිජිටල් මුද්රණ තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාඨමාලාවක් සාර්ථකව 
හදාරා තිබීම 

  ෙස්වා පළපුරුද්ද 

• ඩිජිටල් මුද්රණ යන්ත්ර �යාකරුවකු ෙලස පිළිගැනීම ලත් ආයතනයක ෙහෝ 
මුද්රණාලයක වසර තුනක ෙස්වා පළපුරුද්ද   

වයස   : අවු. 21- 45 අතර  
මාසික වැටුප   :රු. 60,000/= ජීවන වියදම් සමග (සාකච්ඡා කළ හැකිය) 
ෙකාන්ත්රාත් කාලය : වසර 1 කි.  

ෙපාදු ෙකාන්ෙද්සී 

ෙමම පත්වීම ෙකාන්ත්රාත් පදනම මත ආරම්භෙය්දී වසරක කාලයක් සඳහා ලබා ෙදන්නකි. ෙකෙස් ෙවතත් 
ෙකාන්ත්රාත් කාලසීමාව තුළ ඉටුකරන කාර්යසාධනය පිළිබඳ සෑහීමට පත්විය හැකි නම්  ෙතෝරා ගනු ලබන 
අයදුම්කරුෙග් කාලසීමාව දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ සලකා බැලීමට විශ්වවිද්යාලයට හැකියාව තිෙබ්. 

අදාළ අයදුම්පත් www.cmb.ac.lk යන විශ්වවිද්යාල ෙවබ් අඩවිය තුළින් බාගත කරගත හැකිය. 

නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත් 2022.04.04 වන දින ෙහෝ ඊට ෙපර ලැෙබන පරිදි ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර 
ෙල්ඛකාධිකාරී/ අනධ්යයන ආයතන, ෙකාළඹ විශ්ව විද්යාලය, අංක 94, කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත, ෙකාළඹ 
03 යන  ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් එවිය යුතුය.කවරෙය් වම්පස ඉහළ ෙකළවෙර් අයදුම් කරන 
තනතුෙරහි  නම සඳහන් කළ යුතුය. අයදුම්පත සමග අයදුම්කරුෙග් ෙයෝග්යතාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 
අවශ්ය සහතිකවල ඡායා පිටපත් එවිය යුතු අතර සහතිකපත්වල ඡායා පිටපත් රහිතව ඉදිරිපත් ෙකෙරන 
අයදුම්පත් ප්රතික්ෙෂප් කරනු ලැෙබ්. 

ෙල්ඛකාධිකාරී, 
ෙකාළඹ විශ්වවිද්යාලය, 
ෙකාළඹ 03. 
2022.03.15 

http://www.cmb.ac.lk/

