مناقصة خارجية 24/2019
وظيفة مراقب ضمن مشروع الشرطة البلدية
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مراقب مساعد ضمن مشروع الشرطة البلدية .
 .1تعريف الوظيفة :مراقب مساعد ضمن مشروع الشرطة البلدية.
 .2نسبة الوظيفة  :وظيفة كاملة .%100
 .3الدرجة والتدريج  :من درجة  5حتى درجة  8من سلم التدريج االداري الموحد .
 .4التبعية  :وحدة الشرطة .
ماهية الوظيفة:
.5
 5.1متابعة الرقابة والضبط القانوني من خالل القوانين المساعدة في بلدية أم الفحم .
 5.2معالجة المخالفات القانونية من خالل القوانين المساعدة لبلدية أم الفحم.
 5.3متابعة العمل في وقت متواصل بأوقات غير اعتيادية.
 5.4صاحب قدرة على االستماع ومعالجة الحدث.
 5.5المبادرة في مواجهة حوادث تسبب الضجر وعدم الراحة.
 5.6معالجة المخالفات من خالل قانون التنظيم والبناء.
 5.7اداء مهام إضافية ذات صلة وفقا َ لمتطلبات المسؤولين
 .6متطلبات الوظيفة:
 6.1شهادة إنهاء المدرسة الثانوية ثاني عشر وأفضلية شهادة بجروت كاملة .
 6.2مشارك في دورات مهنية في إطار الطوارئ او كل دورة إستكمال تُطلب منه بهذا الشان
 6.3قدرة كاملة على التعبير والتوثيق والتدوين في اللغة العربية والعبرية.
 6.4خبرة في اإلرشاد والتوجيه.
 6.5لدية قدرة ولياقة جسدية على العمل في حالة الضغط والمواجهة.
 6.6صاحب مهارات شخصية في العمل والتعاون في اطر متعددة المجاالت.
 6.7خبرة في معالجة ظواهر العنف وحاالت الخطر.
 6.8صاحب سيرة مهذبة.
 6.9لديه رخصة سياقه درجة  2على األقل.
ُ 6.10مصدقة طبية على الحالة الصحية من الطبيب العائلي والتي تسمح له القيام بجهد بدني .
 6.11مصادقة الشرطة لقبول المرشح للوظيفة.
❖ مالحظة :االستمرار في العمل مشروط في النجاح بدورة تاهيلية في هذا اإلطار خالل السنة االولى
من عمله .
تقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية ومدير جناح الموارد البشرية تشمل:
 .1جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة.
 .2السيرة الذاتية.
 .3إرفاق مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية (الذكور) ,حسب ما
يمليه القانون..
 .4أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق . 08.08.2019
مالحظة :
ُ .1كتبت ال ُمناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد .
مع فائق االحترام،
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

