
 2020/33خارجية مناقصة 

 -40-م المناقصة الديجتالي قر

إلشغال وظيفة عامل إجتماعي للعمل مع فئة متضرري االدمان لالندماج في سوق  تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها 

 العمل )التشغيل( . 

 % 75:   نسبة الوظيفة

 حسب الوظيفة   - :   الدرجة
 العمال االجتماعيين )ي أ(   -:التدريج  

  على المتقدمين أن تتوفر الشروط اآلتية : 

 أو  البالد  في  بها المعترف الكليات /الجامعات  أول في العمل االجتماعي من إحدى لقب  على  حاصل .1

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

 مسجل في سجل العمال االجتماعيين .  .2

 . خبرة في مجال العمل االجتماعي سنة على االقل   .3

 خبرة في مجال االدمان .   .4

 تجربة في تركيز البرامج العالجية الفردية والجماعية في مجال التشغيل .  .5

 القدرة على التشبيك في العمل بين الطواقم المختلفة .  .6

 ل . معرفة بمجال التشغيل والتجربة مع الشريحة التي تعاني من صعوبات في العم .7

 القدرة على العمل مع فئات تتميز بمعوقات إندماج في سوق العمل .  .8

 . ُحسن السلوك والسيرة  .9

 ماهية العمل : 

 االلتزام بالمسؤولية الكامل عن فعاليات مركز التشغيل ، باالضافة لموظف التموضع   .1

القدرة على كتابة مشاريع تخص التشغيل بكل مراحلها )من مرحلة التعارف ، التشخيص والتحضير الى   .2

 التموضع( . 

القدرة على إشراف وتحفيز مجموعات معالجة او معروفة للمركز في سوق العمل يشمل السيرة الذاتية ،   .3

 مالئمة برامج خاصة للمعالج ، وتوثيق جميع المعلومات المهنية . 

 م بمسح جميع مصالح التشغيل داخل البلد والمنطقة . القيا .4

القدرة على التنسيق مع مصالح التشغيل المختلفة داخل المجموعة السكانية والتشبيك مع مراكز التعليم   .5

 والمعاهد المختلفة  

 

 

 

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

https://form.jotform.com/202304983855460


 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع  .1
 الوثائق والمستندات الخاصة   .2
 السيرة الذاتية   .3
 ( . للذكور حسب ما يمليه القانون. )  مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية .4
 24.12.2020 أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .5

 
 
 : مالحظة  ❖

 .  ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد •
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او/ وإستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات  •

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

 
 

 

 فائق االحترام مع 

 د. سمير صبحي  

 رئيس البلدية 

 

 

 

 
 

 


