
 2019/48اعالن عن مناقصة خارجية 

 تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها الشغال وظيفة مرشد تربوي في قسم النهوض بالشبيبة .

 
 .  % 50نسبة الوظيفة :

م وبناء دمجهم  ه مرافقت (18-14من جيل ) : العمل مع طالب متسربين من األطر التعليمية   وصف الوظيفي 

 .  هنااضغط ومهام أخرى في برامج تربوية خاصة بهم  
 متطلبات الوظيفة :  

قسم   من  إعتراف حاصل على أو البالد  في  بها المعترف الكليات /الجامعات  من إحدى اولجامعي  لقب  .1

في احدى المجاالت التالية : مرشد شبيبة في ضائقة ، خدمة   البالد  خارج  من األكاديمية  الشهادات  تقدير 

 التربية ، التربية الخاصة .  ، السلوك ، علم االجرام   م عل، اجتماعية ، علم النفس 

 
 بالتخصص بالنهوض بالشبيبة    – تربية   موظف شهادة لحاملي :  األفضلية  .2
 
 . (  ستاج)  تطبيق  سنة  -  فقط بالشبيبة  النهوض  بمجال األول  الجامعي اللقب  لدراسة رابعة  سنة .3
 

   -التأهيل المطلوب :
 
 .   العمل في خاصة  تأهيل دورات  في  للمشاركة تام  االستعداد    على .4
 
  إطار  من  او حتى فترة السنتين من موعد عمله  الجناح  من الخاصة  الدورة إنهاء شهادة  احضارب  يُلزم .5

 .   بالجناح    بالشبيبة   النهوض  قسم  مدير  سطة ابو سلفا   عليها   مصادق
 
 . خبرة سنة واحدة بالعمل مع الشبيبة في ضائقة   .6

 
 

 تتطلبها الوظيفة :  مؤهالت شخصية  
 

 القدرة على التواصل واالتصال مع الشبيبة في ضائقة .  .1

 القدرة على التعامل مع حاالت ضاغطة .  .2

 القدرة على التعبير الكتابي الشفوي .   .3

 االستعداد للعمل في ساعات غير إعتيادية .  .4

 االستعداد للعمل ضمن بيئة محوسبة .  .5

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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1

 الوثائق والمستندات الخاصة   .2

http://umelfahem.org/Userfiles/File/job/2019/m482019.pdf


 + السيرة الذاتية  .3

للذكور حسب ما يمليه  . )  مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية  .4

 ( . القانون

 .   19.12.2019الخميس  أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .5

 :  مالحظة   ❖

 .   ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد 
 

 مع فائق االحترام 

 صبحي  سمير. د
 رئيس البلدية 

 

 
 

 
 
 


