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ز  ة /اجتماعيعامل/ة وظيفة شغال بلدية ام الفحم تعلن عن حاجتها إل لمشروع  ُمَرك ِّ

 -: تيد لدعم الشباب والشاباتا "ألجلي" لبرنامج ي
  

 %  50 وظيفة:نسبة 

 

 االجتماعي.تبعية _ قسم الرفاه  

 

منوطة بمصادقة وتمويل   01.09.2022الجديدة  ن االجتماعيي: حسب اتفاقية العمال اإلداريالمستوى 

 .االجتماعيوزارة الرفاه 

  

   على المتقدمين أن تتوفر الشروط اآلتية :
 

من إحدى الجامعات / الكليات المعترف بها في البالد   االجتماعيحاصل/ة على لقب أول في العمل  -1

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

 

 االجتماعيين.مسجل/ة في سجل العمال  -2

 

 والسيرة. حسن السلوك  -3

 
 وصف للوظيفة :-  

 . للعالجاستقبال المتوّجهين لطلب المساعدة وتوجيههم   .1

 

 . الشبابمرافقة وتوجيه لفئة  ارشاد، شخصية، تقديم استشارة مهنية   .2

 

 للبلدية.العمل على طرح قضايا الشباب في ضائقة على المستوى الجماهيري والمؤسسات التابعة   .3

 

 .االجتماعيةتابعة لقسم الخدمات الشباب الرعاية الشبيبة و الطاقم وحدةالمشاركة في اجتماعات   .4

 

 . والمعلوماتوإدارة المعطيات  تركيز العمل على األبحاث التقييمية المرافقة .5

 

 كل مهمة تسند اليك في المجال الواسع.  .6

 

الشراكة في إنشاء خدمة مبتكرة، قدرة إدارة طاقم وبناء الشراكات، التزام بتوفير االستجابات  .7
 . للشباب

 

 

 



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

 .الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .1

 . الوثائق والمستندات الخاصة .2

 . السيرة الذاتية .3

 (  القانون يمليه ما حسب للذكور. )الجنسية للمخالفات  جنائية تسجيالت وجود بعدم  الشرطة من مصادقة .4

 15.12.2022أخر موعد لتقديم الطلبات  .5

المطلوبة له خالل إجراءات القبول للعمل.   المالئمات مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على -

خالل إجراءات   المالئمات يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة لهذه 

المطلوبة لحالته، إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، او   المالئمات تفصيلالقبول للوظيفة، بما في ذلك  

  رأي طبي يثبت ذلك.

  

تعطى أولوية في تعيين مرّشح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر، في حال كانت غير ممثلة   -

كفاءات مشابهة لمرشحين آخرين. مرشح  كفايةً من بين مستخدمي البلدية، في حال كون هذا المرشح يمتلك 

يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظفين، وفق القانون، يدّون ذلك في 

  نموذج طلب الوظيفة.

 بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.  االعالن اعاله كتب

تدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات والمستندات  ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو / اس 

 . يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم المذكور أعالهاإلعالن  المطلوبة حسب  

 

 الرسمي  البلدية  موقع  على  ُمتابعتها  يرجى  الوظيفة  عن  والمعلومات  التفاصيل   من  لمزيد 

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 االحترام فائق مع
   صبحي  سمير. د

 رئيس البلدية
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