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)רכז  الخاصة االحتياجات ذوي لشريحة شباب زرك   م   وظيفة شغالإل حاجتها عن الفحم ام بلدية تعلن

 والشابات  الشباب مركز في צעירים עם מוגבלות(

 

 %60: الوظيفة نسبة

 والشابات  الشباب مركز مدير :التبعية

 37-39: الدرجة

 االكاديمي   :التدريج

 :الوظيفي الوصف  

 وفقا الخاصة االحتياجات  ذوي من والشابات الشباب بشريحة الخاصة والنشاطات الفعاليات وتنفيذ تركيز  

 .بلورتها سيتم  التي العمل لخطة

 :الوظيفة متطلبات 

 .الفحم  ام  في الخاصة االحتياجات ذوي من الشباب شريحة عن معطياتو معلومات وتركيز عيجمت .1

 .سنوية نصف عمل خطة وبناء ومعالجتها المعلومات تحليل .2

 .البرنامج تفعيل اجل من الشريكة المختلفة األطراف بين التنسيق .3

 .الشباب مركز متطلبات وفق إضافية بمهام  القيام  .4

 .إطارها  في المحددة  األهداف وتحقيق السنوية العمل خطة تنفيذ .5

 . المذكورة  للشريحة شبابية لقاءات /فعاليات /نشاطات إقامة .6

  .الخاصة االحتياجات ذوي من النشاطات في ات/المشاركين ات/الشباب وإرشاد توجيه .7

 .والفعاليات للنشاطات يومية متابعة .8

 محلية سلطة المدني،  المجتمع من شركاء اكاديمية، حكومية، جهات امام  والعمل التنسيق على عالية قدرة  .9

 .مدارس ومديري

 .االجتماعية المساواة  ووزارة  الشباب مركز لمدير النشاطات عن دورية تقارير تقديم  .10

 . الحاجة حسب الداعمة للوزارة  التابعة واالستكماالت الدراسية  االيام  في المشاركة .11

 روتينية  غير ساعات في العمل .12

 (35-18) الشباب مع العمل .13

 .الوزارة  بموافقة منوطة  الخاصة االحتياجات ذوي من فعاليات مركز ان التوضيح المهم  من •
 



 :التالية شروطال  يستوفوا ان المتقدمين على

 حصل أو العالي، التعليم  مجلس قبل من بها معترف  مؤسسة من عليها حصل أكاديمي لقب على حاصل •

   .الخارج في األكاديمية االلقاب تقييم  قسم  من اعتراف على

 االكاديمية المؤسسة من مثبت رسمي مستند ابراز مع االكاديمية لدراسته األخيرة  السنة في اكاديمي طالب او

 . ذلك تؤكد بها يتعلم  التي
 

 :خبرة

 لنشاطات خبرة  لصاحب أفضلية تنفيذها،و جماهيرية مشاريع بناء في األقل على واحدة  سنة خبرة  لديه • 

 األفضليةطاقم متطوعين، تعطى  بإدارة او  .الخاصة االحتياجات شريحة من والشابات للشباب جماهيرية

 لتشغيل شخص من ذوي االحتياجات الخاصة حسب االمكانية.

 .اإلكسل خاصة اوفيس مجابر  تفعيل في خبرة   •
 

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

  .بالموضوع الخاصة الرسمية الشهادات .1

 .الخاصة والمستندات الوثائق .2

 .سابق مشغل وتوصية مصدقة+  الذاتية السيرة  .3

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

 16.2.2023 الطلبات لتقديم  موعد أخر

ذكر بلغة المناقصة ك تبت •  واحد  آن في واإلناث الذكور تعني ولكنها الم 

 

 والمستندات  الشهادات جميع ارفاق بدون للمقابلة الطلب مقدم استدعاء /او بحثها يتم وال الطلبات ت قبل ال •

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

 

 

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

http://umelfahem.org/ 

 

 االحترام  فائق مع
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