
                                       

   2020/25اعالن عن مناقصة خارجية  

 25 –דיגיטלי  – رقم المناقصة الرقمي 

  –معا ألجل االهالي واالطفال   اجتماعية لمشروعتعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة عاملة  

 مركز رواد الطفولة قسم تميز وترميم االحياء. 

 عاملة اجتماعية ضمن مشروع معا   الوظيفة : 

 %70 نسبة الوظيفة : 

 حسب الوظيفة  الدرجة : 

 العمال االجتماعيون     التدريج : 

 وترميم االحياء, بلدية ام الفحم  /     360-معا للألوالد  والشبيبة  التبعية : 

 مركز رواد الطفولة المبكرة المحاميد .  مكان العمل : 

 سنوات ممول عن طريق مؤسسة التامين الوطني ويُجدد كل سنة .  4 :   الفترة الزمنية

  وصف الوظيفة : 
مسؤولة عن تقديم خدمات عالجية او مالئمة خدمات عالجية للمشتركين في   .1

 البرنامج. 
تجنيد مشتركات للبرنامج, استقبال واستيعاب المشتركين  تحديد االحتياجات   .2

 وبناء خطة عمل اولية للمشتركين . 
 االجتماعي. حلقة وصل بين البرنامج وقسم الرفاه  .3
 جماعية. القيام بجلسات عالجية فردية او  .4
  التشبيك بين االطراف الضرورية والشريكة من اجل المحافظة على مسار .5

 عالجي سليم واستمرارية في العمل . 
 المشاركة في بناء مساق االرشاد الجماعي حسب  احتياجات المجموعات.   .6
 المشاركة بإرشاد مهني من قبل الجهات المسؤولة عن البرنامج.  .7
 .  الطفولة  رواد  مركز  في  طاقم  جلسات / استكمال /  بإرشاد  المشاركة .8

 الكليات /الجامعات  من إحدى في العمل االجتماعي أول  لقب  على حاصل .1 شروط الوظيفة  
 الشهادات  قسم تقدير من عترافإ حاصل على أو البالد  في بها المعترف
 .  ، افضلية للمجال العالجي  البالد  خارج من األكاديمية



 القدرة على التعبير شفويا وكتابيا في اللغتين العربية والعبرية .  .2
  3قل على اال  –ج /ادارة مجموعات تجربة بالعمل مع اهالي /مجال العال .3

   سنوات  
 االستعداد للمشاركة باستكمال/ ارشاد في منطقة القدس / المركز .  .4
 معرفة جيدة جدا في العمل في برامج محوسبة   .5
 القدرة على العمل مع طواقم متعددة المجاالت .  .6
 العمل خمس ايام باألسبوع يشمل يوم السبت كيوم الزامي .7

 

 

 

 . واحد ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن   ❖
مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات  استدعاء ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/  ❖

 المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.  المطلوبة حسب والمستندات 
 

 

 : تشمل  ,التقدم الى وظيفة نموذج من خالل تعبئة النموذج الرقمي الطلبات تقدم

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع   .1

 الخاصة. الوثائق والمستندات  .2

 سابق. السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل  .3

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

 ( . يمليه القانون

 .12.11.2020التاريخ الخميس    أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .5

 

 

 

 صبحي  سمير. د
 رئيس البلدية 

 

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460


 

 

 


