
 2020/32خارجية مناقصة 

 38 –דיגיטלי  –رقم المناقصة الرقمي 

االدمان والرصد للشبيبة  في مجال عالج  اجتماعيإلشغال وظيفة عامل تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها 

 والشباب . 

 % 75:  الوظيفة نسبة

 حسب الوظيفة   -:  الدرجة
 العمال االجتماعيين  -: التدريج 

 
  على المتقدمين أن تتوفر الشروط اآلتية : 

 أو البالد في بها المعترف الكليات/الجامعات أول في العمل االجتماعي من إحدى لقب على حاصل .1

 .   البالد خارج من األكاديمية الشهادات قسم تقدير من إعتراف حاصل على

 

 مسجل في سجل العمال االجتماعيين .  .2

 

 . سنوات ( 3أفضلية لصاحب )خبرة سنتين ( في مجال اإلدمان والعمل مع الشبيبة )خبرة  .3

على المتقدم والذي يتم  قبوله ان يلتزم ان يجتاز دورة لعالج متضرري االدمان من قبل وزارة    .4

 (  الدورة بنجاح بأنهاءالرفاه االجتماعي ) االستمرار في العمل منوط 

 . ُحسن السلوك والسيرة  .5

   -مهام الوظيفة :

المستهدفة واتمام مرحلة التعاون وتوجيههم الى العاملة   العمل على استقبال الفئة   .1

 األجتماعية في وحدة العالج وصنع خطة سنوية بهدف تجنيد ورصد الفئة المستهدفة. 

التشبيك مع جميع المؤسسات واألقسام في البلدية التي تتعامل ولها صلة مع فئة  .2

 الشبيبة.

 ك ورفع مستوى الوعي في المدارس األعدادية والثانوية .التشبي .3

األشراف على عمل الراصدين في الوحدة وضبط دوام الموظفين ومتابعة   .4

 المحصالت. 

 كل مهمة تسند اليك من قبل المسؤولين .  .5

 

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

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

 ( . القانون
 17.12.2020  أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .5

 
 

https://form.jotform.com/202304983855460


 : مالحظة  ❖

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

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

 
 

 
 

 فائق االحترام مع 

 د. سمير صبحي  

 رئيس البلدية 

 

 

 


