
 08/2020مناقصة خارجية 

 تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مدير قسم تحسين مالمح المدينة

 %100نسبة الوظيفة: 

 39-41الدرجة: 

 التدريج: االكاديمي

 على المتقدمين ان تتوفر فيهم الشروط التالية: 

   الثقافة:• 

الكليات المعترف بها في البالد أو حاصل على اعتراف من قسم تقدير /صاحب لقب جامعي من إحدى الجامعات. 1

الشهادات األكاديمية من خارج البالد. يُفضل اللقب في المجاالت التالية: هندسة تخطيط، هندسة معمارية، الهندسة  

  الزراعية، إدارة اعمال، او إدارة جماهيرية.

فائز بالمناقصة إجتياز دورة تأهيل مديري تحسين مالمح المدينة بنجاح في فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من يوم يُلزم ال. 2

 التعيين، تعديل الراتب الشهري منوط بإنهاء الدورة المذكورة.

 المهنية:• 

ت اللوجستية، جودة البيئة، سنوات على األقل في احد المجاالت التالية او اكثر: صيانة، الخدما 5صاحب تجربة مثبتة . 1

 االشراف والرقابة، الصحة الوقائية، تطوير البنى التحتية، تخطيط ُمدن.

   تجربة إدارية:• 

صاحب تجربة إدارية: مسؤول عن طاقم خمسة عمال / موظفين على األقل، وفترة التجربة اإلدارية تكون اكثر من . 1

 واكثر لفترة ثالث سنوات على األقل. 38-40م تدريج سنتين، او خدمة بوظيفة في القطاع العام حسب سل

 متطلبات إضافية: يجيد اللغتين العربية والعبرية بشكل تام.• 

 يجيد العمل على الحاسوب ومعرفة برامج اوفيس. • 

 متطلبات مميزة:• 

 العمل مع جهات عديدة في البلدية وخارجها.. 1

 العمل في ساعات غير إعتيادية.. 2

 نقل بشكل كبير في جميع انحاء المدينة.السفر والت. 3

 مهام متعددة تتطلب ردوداَ عاجلة. . 4

 وصف الوظيفة: • 

 إدارة مجال تحسين وجه المدينة، كذلك تطوير والحفاظ على وجه المدينة ورفاهية المواطن. • 

 مهام أساسية للوظيفة:• 

 للمواطنين.تطبيق سياسة البلدية المتعلقة بجودة البيئة المحيطة والقريبة . 1

 إدارة نظام الصحة الوقائية، والبيطرية في البلدية. . 2

 إدارة نظام الحدائق العامة ومنظر المدينة.. 3

 إدارة مجال جودة البيئة، مشاريع في المجال الجماهيري. . 4

   إدارة مجال البنى التحتية والصيانة في المدينة.. 5

 ية والسكرتارية تشمل:تقدم الطلبات في مكتب مدير جناح الموارد البشر

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.. 1

 الوثائق والمستندات الخاصة تشمل مصدقة عن الخبرة. . 2

 السيرة الذاتية. . 3

  مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية.. 4

 .30.03.2020أخر موعد لتقديم الطلبات يوم االثنين . 5

 مالحظة:

 بت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.ُكت• 

 لن يتم فحص الطلب ودعوة المتقدم بدون إرفاق جميع المستندات والطلبات المذكورة حسب المناقصة. • 

 مع فائق االحترام

  د. سمير صبحي

 رئيس البلدية

 


