
      43أ  /2019مناقصة خارجية 

تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها لوظيفة مساعد مهندس بلدية لمواضيع إستراتيجية حسب ما حددت من 

 . 922التخطيط في النداء الذي نشر بهذا الخصوص وبموجب قرار الحكومة رقم  قبل  دائرة

 %100حجم العمل : 

 وفق تدريج المهندسين او إتفاقية عمل خاصة. كل ذلك منوط بمصادقة الوزارة المختصة  -الراتب :

اء من قبل على المخططين االستراتيجيين المتقدمين ان تتوفر لديهم الشروط التالية حسب منشور الند
  -دائرة التخطيط بشأن مساعد مهندس سلطة محلية لمواضيع إستراتيجية :

حاصل على لقب أول من إحدى الجامعات / الكليات المعترف بها في البالد أو حاصل على  .1
إعتراف من قسم تقدير الشهادات االكاديمية في احد المجاالت التالية , هندسة بناء , هندسة 

تخطيط مدن )  لقب ثاني ( , االقتصاد هندسة صناعة وإدارة . مدير اعمال ) معمارية , جغرافيا 
 لقب ثاني ( سياسة جماهيري )لقب ثاني (. 

 صاحب تجربة  .2
تجربة مهنية مثبتة لثالث سنوات على االقل في مجال التخطيط والبناء, اقتصاديون , خريجو 

 اهيرية ) لقب ثاني( هندسة صناعة وادارة , مدير اعمال) لقب ثاني( , سياسة جم
تجربة مهنية مثبتة سنتان على االقل للمهندسين , الجغرافيين , المهندسين المعماريين ومخططي 

 المدن   .

  -وصف العمل مساعدة مهندس البلدية لتطوير وتنفيذ تخطيط البلدية ادارة وتخطيط :
 مة مجمع معلومات وتعليمات خطط بناء مدينة وتطوير سياسية التخطيط للبلدية وتنفيذها اقا مبادر .1
 ( .GICجمع معلومات تتعلق بتسجيل ملكيات وتنظيمها ) منظومة  .2
 ادارة عالقة متواصلة مع محافل حكومية جمعيات القطاع الثالث وصناديق . .3
 صاحب وظيفة استباقية ) ذات طابع مبادر (. .4
 عالقة مباشرة مع الجمهور الواسع ومع مختلف المحافل في البلدية . .5
 . office( CADمعرفة برامج التخطيط بواسطة الحاسوب ) .6
 العمل في ساعات غير إعتيادية . .7

 تقدم الطلبات 

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع . .1
 الوثائق والمستندات الخاصة . .2
 السيرة الذاتية . .3
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية .)للذكور حسب ما يمليه  .4

 القانون (
 .5.12.2019 اخر موعد لتقديم الطلبات حتى يوم الخميس .5

 مالحظة :  •
 .ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد .1

 

 هنا.لالطالع على التعريف الوظيفي يمكنك النقر 
 مع فائق االحترام 
 د.سمير صبحي محاميد
 رئيس البلدية 
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