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مستقبل امن باستعمال الشبكة العنكبوتية  ة مشروع /تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال  وظيفة مركز

 سنة  .    18 – سنة  13من جيل في ضائقة  لدى أبناء الشبيبة  

   ة مشروع مستقبل امن باستعمال الشبكة العنكبوتية ./: مركز   الوظيفة
 % 70:   الوظيفةنسبة 

 اللقب الجامعي .  : الدرجة  
 االكاديمي . :  تدريج 
 . : قسم تميز وترميم االحياء, بلدية ام الفحم    التبعية

 سنوات ممول عن طريق مؤسسة التامين الوطني ويجدد التعيين كل سنة .  4الفترة الزمنية للمشروع :  

 الوصف الوظيفي :  

 المطلوبة .   تفعيل البرنامج وكل المهام المطلوبة ضمن البرنامج والموجهة من  .1

 . بناء شراكات مع كل الجهات المسؤولة التي لها صلة بالمشروع يشمل جمعيات ومؤسسات ذو صلة    .2

 . مشاركة الجهات التي لها صلة بالمشروع بكل النتائج والمعطيات   .3

 .   هد األبحاث . تركيز كل المعطيات والعمل بشراكة مع مع .4

 للمشروع . تجنيد ، تصنيف وتأهيل المتطوعين  .5

 القيام بجلسات مهنية ، اثراء ورقابة على عمل المتطوعين وارشاد المركزين .  .6

 على المتقدمين ان تتوفر فيهم الشروط التالية :   .7

 من  إعتراف حاصل على  أو البالد  في بها المعترف الكليات /الجامعات  من إحدىحاصل على لقب اول  .1
 .   ، ويُفضل بمجاالت التربية  البالد  خارج  من  األكاديمية الشهادات  قسم تقدير 

 القدرة على التعبير شفويا وكتابيا في اللغتين العربية والعبرية   .2

 مثبتة في إدارة مشاريع. تجربة ُمفضل   .3

 االستعداد للمشاركة باستكمال/ ارشاد في منطقة القدس / المركز .  .4

 . معرفة جيدة جدا في العمل في برامج محوسبة  .5

 . العمل مع طواقم متعددة المجاالت  القدرة على    .6

 ساعات العمل غير إعتيادية .  .7

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

 رسمية الخاصة بالموضوع  الشهادات ال .1



 الوثائق والمستندات الخاصة   .2

 + مصدقة وتوصية مشغل سابق . السيرة الذاتية  .3

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

 ( . القانون

 .   23.01.2020الخميس  أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .5

 :  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. 
 

 
 االحترام مع فائق 

 صبحي  سمير. د
 رئيس البلدية 

 

 

 

 

 

 


