مناقصة داخلية ( )D17/2020
رقم المناقصة الرقمي – דיגיטלי – 28
يمكن االشتراك فقط لموظفي بلدية ام الفحم وفق اللوائح وأنظمة البلديات

مدير وحدة مجال ارنونا سكن

تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها ألشغال وظيفة مدير وحدة مجال ارنونا سكن

.

نسبة الوظيفة%100 -:
الدرجة  7-9 -:التدريج األداري
او  %25حتى  %35من راتب كبار الموظفين منوط بمصادقة وموافقة وزارة الداخلية .
التبعية مدير قسم الجباية
وصف الوظيفة -:تقديم الخدمات في مجال الجباية للمواطنين ,تحديث الرسوم واالستحقاقات في بطاقات
المواطنين واستالم المدفوعات .
مهام الرئيسية-:

الردود على استفسارات المواطنين .

تحديث البيانات في الحاسوب تسجيل وايداع المدفوعات من المواطنين.
العمل على تحديد وكشف العقارات الجديدة في مناطق المدينة .
القيام بالقياسات لغرض فرض الضرائب  /ضريبة األمالك .

*على المتقدم/ة أن تتوفر فيه الشروط األتية-:
الثقافة -:
)1حاصل على شهادة الصف الثاني عشر ويفضل صاحب شهادة بجروت كاملة .
 )2يفضل صاحب شهادة هندسي (مهندس عملي ) معماري  /هندسي مساحة
 )3يفضل صاحب شهادة مدير حسابات درجة ( .)1+2
الخبرة المهنية  -:خبرة  10سنوات على األقل في مجال الجباية واألرنونا.
متطلبات خاصة ومميزة -:
 )1األستعداد لتقديم الخدمات بشكل الئق ولبق أمام الموظفين .
 )2تخطيط خطة سنوية لمجال العمل توزيع وتتبع مهمات .
مكان العمل  -:المكتب  ,العمل الميداني  ,استقبال جمهور .
.

ُكتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
•

ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
-1
-2
-3
-4
-5

الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
الوثائق والمستندات الخاصة.
السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية مشغل سابق.
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه
القانون)
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس التاريخ 19.11.2020

* باقي التفاصيل و( متطلبات مع شروط المناقصات)  .على موقع البلدية الرسمي
❖ http://umelfahem.org/
مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

