تمديد مناقصة خارجية 22/7
2018/7
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مدير(ة) قسم الشبيبة
الوظيفة  -:مدير(ة) قسم الشبيبة
نسبة الوظيفة 100% -: -
التدريج  -:التربية الشبيبة والمجتمع
الدرجة  -:حسب الشهادة الجامعية الحاصل عليها
التبعية المسؤولية  -:مدير المركز الجماهيري
ماهية الوظيفة ( -:تُرفق مع الطلب أو  /وفي موقع البلدية)
 .1إدارة التربية الالمنهجية للشبيبة في البلدية .
 .2إدارة قسم الشبيبة في البلدية .
 .3تحمل مسؤولية إقامة مجلس طالب والشبيبة في البلدية بشكل سليم ومنظم .
شروط القبول للوظيفة -:
.1
.2

.3

.4

حاصل شهادة جامعية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي أو شهادة معترف بها
من قبل قسم تقييم الشهادات من خارج البالد .
حاصل شهادة إنهاء دورة تأهيل مدراء وحدة الشبيبة من قبل وزارة التربية والتعليم أو
ما ينوب عنها بواقع  188ساعة على األقل كل من لم ينهي هذه الدورة يُلزم بااللتحاق
بدورة تأهيل إدارة قسم شبيبة من قبل وزارة المعارف وإنهائها بنجاح وذلك خالل 18
شهرا من يوم قبوله للوظيفة .
صاحب خبرة مهنية  3 :سنوات عمل في التدريس أو اإلرشاد في جهاز التربية
والتعليم أو في مجال التعليم الالمنهجي ,حركات الشبيبة ,خدمة وطنية أو عسكرية أو
في جهاز التعليم فوق الثانوي أو التعليم العالي .
صاحب تجربة إدارية على األقل سنة واحدة تشمل إدارة قوى عاملة وميزانيات في
جهاز التربية والتعليم أو التربية الالمنهجية أو في التعليم فوق الثانوي أو في جهاز
التعليم العالي .

متطلبات إضافية -:
 .1يُجيد اللغات  -:العربية ,العبرية ,بمستوى عال ,معرفة اللغة االنجليزية .
 .2تطبيقات الحاسوب  -معرفة برنامج . office

خصائص العمل المميزة في الوظيفة -:
 .1إدارة طواقم العمل .
 .2العمل في ساعات غير اعتيادية .
 .3العمل مع الشبيبة .
تقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية ومدير جناح الموارد البشرية تشمل:
 .1جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة.
 .2السيرة الذاتية.
 .3إرفاق مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية (الذكور),
حسب ما يمليه القانون.
 .4أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق  ,02.08.2018حتىى السىاعة 12:00
ظهرا ً .
مالحظة :
ُ .1كتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد .
 .2ستكون ال ُمقابلة يوم الخميس  ,16.08.2018في قاعة البلدية .
 .3وسيُحدد موعد ال ُمقابلة الحقا ً وسيُرسل لل ُمتقدمين بإذن هللا .
مع فائق االحترام,
الشيخ خالد حمدان
رئيس البلدية

