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بلدية ام الفحم
مناقصة خارجية ()9/2021
رقم المناقصة الرقمي דיגיטלי54-
وظيفة مدير وحدة مركز الشباب
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مدير شعبة مركز الشباب (מנהל מדור מרכז צעירים).
نسبة الوظيفة.100% :
التدريج :التربية والشبيبة والمجتمع
الدرجة :حسب الشهادة الجامعية
ماهية الوظيفة-:
 .1المساعدة في صياغة وتصميم السياسة في مجال الشباب في السلطة المحلية بما يتوافق مع سياسة البلدية المحلية
ويتناسب مع سياسة الوزارات الحكومية ذات الصلة  ,وإدارة مجموعة من األنشطة للشباب في السلطة المحلية
وتنفيذها بشكل روتيني وفي حاالت الطوارئ.
المحاور الرئيسية للعمل -:
 .1المساعدة في صياغة خطة العمل في مجال الشباب |(أجيال)40-18 ,
 .2التمثيل والمشورة في القضايا المتعلقة بالشباب في السلطة المحلية .
 .3تعزيز وتشجيع المبادرات.
 .4إدارة طاقم العمال في مجال الشباب .
 .5كل مهمة تسند الك من المسؤولين .
على المتقدمين ان تتوفر فيهم الشروط التالية:
 .1حاصل على لقب أول جامعي ( ) B.Aافضلية للقب الجامعي الثاني , M.Aمن احدى الجامعات أو الكليات أو الجامعات
المعترف بها رسميا في البالد ,أو حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات االكاديمية من خارج البالد.
أو صاحب شهادة هندسئي(مهندس عملي) أو فني (تقني )مسجل حسب ما هو وارد في قانون الهندسيين
( المهندسين العمليين )والتقنيين المؤهلين لسنة 2012
الخبرة -:
الخبرة المهنية-:
 .1أصحاب اللقب الجامعي  4 -:سنوات خبرة مهنية في المجاالت المجتمعية أو األجتماعية أو التعليم أو التعليم التكميلي .
 .2أصحاب شهادة الهندسيين (المهندسين العمليين ) 5 -:سنوات خبرة مهنية في المجاالت المجتمعية أو االجتماعية أو التعليم
أو التعليم التكميلي .

 .3أصحاب شهادة الفنيين  6 .سنوات خبرة مهنية في المجاالت المجتمعية أو في المجاالت األجتماعية أو التعليم أو التعليم
التكميلي .
الخبرة اإلدارية  3 -:سنوات خبرة في إدارة لطاقم موظفين تحت التبعية المباشرة
متطلبات إضافية
 .1اللغات -:اتقان اللغة العربية والعبرية بشكل تام
 .2األبداع
 .3إدارة الشراكات ....
التبعية  -:تحت تبعية واشراف المدير العام للبلدية .

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

•

جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة تشمل ُمصدقة من مكان العمل السابق بشأن الخبرة
السيرة الذاتية ،تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة.
إرفاق مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية (الذكور) ،حسب ما يمليه القانون.
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 18.3.2021.

• المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
• ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
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