
  D13/2019 داخليةمناقصة 

 ( קב"ט מוסה"חمان في المؤسسات التعليمية )من واألمسؤول األ

 مان في المؤسسات التعليمية الفحم عن حاجتها لوظيفة مسؤول األمن واألتعلن بلدية ام 

 .2*% 100: نسبة الوظيفة

 داري .من سلم التدريج اإل 7-9 : الدرجة

 مهام الوظيفة:

ة والطارئة الطبيعية العادي جاهزية األمنية والسالمة واألمان في األوضاعالالحفاظ على  .1

 للمؤسسات التعليمية.

لطوارئ ومتابعة لحاالت ا امنية في المؤسسات التعليمية وإعدادهالحفاظ على الترتيبات األ .2

 مان والسالمة في تلك المؤسسات .ومعالجة قضايا األ

 المهام الرئيسية:

 لمهام حسب وزارة الداخلية باللغة العبرية . مرفق ا

 شروط القبول:

 سنة تعليمية )إنهاء ثاني عشر(. 12نهاء إ   :الثقافة .1

 المجال المذكور او في مجال الحراسة. خبرة في صاحب يُفضل  :خبرة مهنية .2

 المجال المذكور او في مجال الحراسة.خبرة إدارية في يُفضل   :إدارية  خبرة. 3

 طلبات إضافية:

 .، والعبرية بشكل عال  اللغة: معرفة اللغتين العربية .1

 : المعرفة والعمل على برامج اوفيس .الحاسوب .2

 .الصالحيةسارية : سياقةرخصة  .3

 تصديق من الشرطة( : ال يوجد بحقه سجل جنائي )سجل جنائي .4

 

 

 

 

 

 



 :مميزات عمل خاصة للوظيفة

 .ئرقرارات في حاالت الطوا إتخاذ •

 .سة من والحراإرشاد أصحاب الوظائف بمجال األ •

 .سفريات خاصة في إطار الوظيفة •

 .العادية والطارئة األوضاعالعمل مع الجمهور المدني في  •

 من والحراسة .ى المؤسسات التعليمية بما يخص األالقيام بجوالت تفقدية عل •

  .קב"ט הרשות ( )من في البلدية لمسؤول األتبعية إدارية ومهنية  :التبعية

 مان والطوارئ اللوائي في وزارة المعارف. من قبل مدير مجال األمن واأل التوجيه المهني     

 :تقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية ومدير جناح الموارد البشرية تشمل

 .الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .1
 .والمستندات الخاصةالوثائق  .2
 السيرة الذاتية  .3
للذكور . ) عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسيةبمصادقة من الشرطة على  .4

 .(حسب ما يمليه القانون
 . 22.08.2019 الخميسأخر موعد لتقديم الطلبات يوم  .5

 
 :مالحظة 

 . ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد •
حتىى مسىاء  11.08.2019ضحى الُمبارك من تاريخ ألخذ بعين االعتبار ُعطلة عيد األا •

17.08.2019 . 
 

 

 مع فائق االحترام

 د. سمير صبحي 

 رئيس البلدية


