
ّكز قيادة شابة في قسم الشبيبة ر  م  مناقصة   

   33/2021 مناقصة خارجية

 104 -דיגיטלי الرقمي المناقصة رقم

  

المركز الجماهيري أم   -في قسم الشبيبة   قيادة شابة ّكزر  وظيفة م   تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال

 . الفحم

 %60 نسبة الوظيفة:

 المركز الجماهيري  - التبعية: مدير قسم الشبيبة 

 التدريج: تدريج مالئم للشهادة حسب تدريج تربية شبيبة والمجتمع. 

 على المتقدمين ان تتوفر بهم الشروط التالية:

  على  حاصل أو البالد  في بها المعترف الكليات /الجامعات  ى أحد  من حاصل على لقب جامعي أول     .1

 . البالد  خارج من األكاديمية الشهادات  تقدير   قسم من اعتراف

 

إدارة وتنظيمعلى األقل في مجاالت االرشاد لشريحة الشبيبة والطالب    سنوات   ثالث خبرة       .2   , ارشاد 

 اطر التربية الالمنهجية. تربوية في مشاريع  تفعيل 

 من قبل ادارة المجتمع والشباب.ساعة    120يادة سلطات بواقع  قلمركزي  يلزم باالشتراك بدورة تأهيلية       .3

 

 ) النص الكامل والملزم  باللغة العبرية في موقع البلدية(  ماهية الوظيفة:

 .االبتدائية فوق مدارس من طالبية قيادة مجموعات  بناء •

 .الشبابية القيادة بمواضيع  المجموعات  توجيه •

 .القياديين الطالب  لتطوير وورشات  تعليمية برامج بناء •

 19:00 الساعة حتى 14:00 الساعة من العمل ساعات  االقل، على األسبوع  في أيام 3 العمل أيام •

 .الوظيفة متطلبات  حسب  الساعات  تغيير إمكانية مع. صباحية لساعات  باإلضافة

 .(والُملِزم الكامل النص ) الموقع  في العبرية  باللغة الوظيفة مهام هطي مرفق •

  

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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.  .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 .السيرة الذاتية .3

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

 . 16.12.2021 أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .5

https://form.jotform.com/202304983855460


 . كتبت المناقصة اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد

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

 .موعد التقديم المذكور أعاله المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب أو قبل

 

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

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 مع فائق االحترام 

 سمير صبحي  . د

 رئيس البلدية 
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