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 بلدية ام الفحم  

2021/6مناقصة خارجية   

 رقم المناقصة الرقمي 51

360-قسم معا  -אור" "  النور  ة ضمن مشروع / إلشغال وظيفة مرشدتعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها   

 

ساعة أسبوعية كل واحدة  15وظيفتان بواقع  - : نسبة وظيفة   

 حسب اللقب الجامعي 

        الشبيبة والمجتمع

360-قسم معا  

         -:الدرجة

: التدريج   

 التبعية: 

طفولة   المختلفة، شهادة جامعية لقب أول على األقل في مجاالت التربية  -1

من احدى الكليات المعترف بها أو   علم النفس  ، خاصةتربية    مبكرة،

 د المن خارج الب األكاديمية حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات 

 شهادة تدريس  -2

التربية   بمجالوأهالي أطفال  مع  بالعمل سنتين على األقل  تجربة مسبقة  -3

 والعالج 

وااللمام باألطر   معرفة عامة في المواضيع التي تخص تطور الطفل,  -4

 التربوية التي تعتني بالطفل 

- : شروط الوظيفة  

 العمل مع أطفال في مجموعات صغيرة داخل رياض األطفال  •

كل ما يخص   والتزام في  جاهزية   مهني،القدرة على العمل ضمن طاقم  •

 ارشاد األطفال واألهالي 

 االستكماالت وورشات عمل.  الطاقم،االلتزام بالمشاركة في جلسات  •

 عن المشروع  المركزة المسؤولة تلقي ارشاد ومرافقة من قبل  •

   -مهام الوظيفة:



 אור" "النور والمعايير التي تخص مشروع  األهداف،العمل ضمن  •

ربوية  األهالي والمؤسسات الت التربوية،اشراك ومشاركة الطواقم  •

 والعالجية المختلفة في المدينة

 األهالي القيام بتوجيه األهل خالل السنة يشمل القيام بورشات وفعاليات مع  •

 كل مهمة تسند اليك من قبل المسؤولين .  •

 الدوام العمل خالل دوام رياض األطفال  

 

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

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

  بشأن الخبرة 

 ، تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة.السيرة الذاتية .2

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

  ما يمليه القانون.

 11.2.2021. الموافق الخميس أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .4

 

 

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

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

 

 

 

االحترام  فائق مع  

  صبحي سمير. د

البلدية رئيس  

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460

