
 2020/34مناقصة خارجية رقم 

 41דיגיטלי 

 (  עמיתים) تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مركز/ة برنامج زمالء 

 %    50نسبة الوظيفة: 

 األكاديمي.   التدريج:

 .   37-39 الدرجة:

 المركز الجماهيري .  التبعية: 

 متطلبات الوظيفة: 

إحدى   • من  األقل  على  أول  لقب  على  على  حاصل  حاصل  أو  البالد  في  بها  المعترف  الجامعات/الكليات 

العمل االجتماعي ،  :في احد المواضيع التالية  اعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد 

,تربية  علم نفس ، علم االجرام    الصحة النفسية الجماهيرية ,العالج الوظيفي ، العالج بالتعبير واالبداع ،

 . وتربية خاصة  المنهجية

مثبتةمطلوب خبرة   الخبرة: الخاصة  في مجال    مهنية  المنهجية    )   لأللقاب،المجموعات  التربية  ,التربية 

النفس ، علم االجرام   ,الخاصة   الخبرة(  علم  تُفضل  األلقاب  باقي  الصحة   تأهيلفي مجال    المهنية    اما 

 النفسية. 

   االجتماعي.االبداع واالندماج مع موظفي المركز الجماهيري االستعداد لقيادة عمليات التغيير  •

 (. 18:00على األقل مرة واحدة العمل في ساعات مع بعد الظهر )حتى الساعة  •

 على التنقل. القدرة  •

 الوقت. القدرة على تنظيم وإدارة  •

 العبرية والعربية بمستوى عاٍل.  إتقان اللغتين •

 الوظيفي: الوصف 

الصحة   • مجال  في  واالبداع  بالتحديات  مليئة  الجماهيرية    النفسية،وظيفة  المراكز  شركة  بمشاركة 

   الجماهيري. الصحة، والمركزووزارة 

االجتماعي واالندماج في المجتمع لألشخاص الذين يُعانون    التأهيلتشمل الوظيفة مرافقة عملية إعادة   •

 من ضائقة نفسية من خالل المرافقة الفردية للمشاركة في البرنامج  

استشارة  • امام    ُمحادثة،  المفتوحة  والترفيه  الثقافة  مجاالت  في  االندماج  اجل  من  والوساطة  والدعم 

   جمهور. 

 النفسية. لألشخاص ذوي الضائقة إجراء فعاليات ونشاطات لتغيير نظرة المجتمع  •

 .  المجال.يعبر المركز تدريباَ فردياَ وجماعياَ ودورات تدريبية مهنية في هذا  •

 



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

  .تشمل ُمصدقة من مكان العمل السابق   الوظيفة هذه بشأن الرسمية والمستندات  الشهادات  جميع .1

 .السيرة الذاتية .2

حسب ما يمليه   إرفاق مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية )الذكور(، .3

  القانون.

 31.12.2020 الموافق الخميس أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .4

 

 

   -مراحل المقابلة للمتقدمين : :مالحظة

 

ار في البلدية  يالمتجاوبين مع شروط المناقصة للمقابلة أمام لجنة االخت سيتم دعوة    -المرحلة األولى : (1

ليتم اختيار اثنين من بين المتقابلين لترشيحهما ألشغال هذه الوظيفة امام اللجنة المهنية في شبكة المراكز  

 الجماهيرية . 

سيتم دعوة األثنين التي رشحتهما لجنة االختبار للمقابلة المهنية امام اللجنة المهنية    -المرحلة الثانية : (2

 ا ألشغال هذه الوظيفة .مار المرشح المناسب من بينهيفي شبكة المراكز الجماهيرية الخت 

  

 .واحد  آن في واإلناث  الذكور تعني ولكنها الُمذكر بلغة الُمناقصة ُكتبت  •

          لن يتم فحص الطلب ودعوة المتقدم بدون ارفاق جميع المستندات والطلبات المذكورة حسب  •

  المناقصة.

 

 

  

   مع فائق االحترام،

  د. سمير صبحي 

 رئيس البلدية 

 

 

 

 

   

 

https://form.jotform.com/202304983855460

