مناقصة خارجية 14/2021
דיגיטלי 59
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مركز/ة تشغيل للعمل في مركز التدعيم نما – قسم الرفاه
األجتماعي.
نسبة الوظيفة %75 :
الدرجة 37-39 - :
التدريج  -:األكاديمي
التبعية  -:مركز نما  -قسم الخدمات االجتماعية
على المتقدمين أن تتوفر الشروط اآلتية :
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حاصل/ة على لقب أول في العمل االجتماعي /العلوم االجتماعية /علم السلوك /االقتصاد.
صاحب/ة معرفة أساسية وعلى اطالع عن كثب على متطلبات سوق العمل المحلي والقطري. .
صاحب/ة رؤية شمولية ويمتلك القدرة على العمل بالمحاور الثالث -:الفردي  ,المجموعات
والجماهيري.
صاحب/ة تجربة مثبتة في مجال التشغيل وسوق العمل.
القدرة على العمل بشراكة مع طاقم مهني متنوع ومع قطاعات مختلفة من المجتمع .
القدرة على التعلم السريع واالستعداد لالشتراك باستكماالت مهنية تتعلق بالوظيفة بكل انحاء البالد.
معرفة والمام تام باللغة العبرية والوسائل التكنلوجية .
ُحسن السلوك والسيرة .
ماهية العمل :
مسؤولية شمولية وعامة في مجال التشغيل في مركز التدعيم وقسم الرفاه االجتماعي .
مرافقة مهنية شخصية ,للمتوجهين في سيرورة البحث عن عمل ابتداء من التشخيص المهني التشغيلي
ومرورا باليات البحث عن عمل بالضافة ألساسيات البحث عن عمل مناسب القيام بمسح جميع مصالح
التشغيل داخل البلد والمنطقة .
تطوير رزمة خدمات فردية ومجموعات وجماهيرية في مجال التشغيل حسب احتياجات المتوجهين او
المدينة واألشراف عل تنفيذها .
بناء خطة سنوية بمجال التشغيل وتطبيقها بشراكة تامة مع طاقم المركز والمتوجهين .
ابرام شراكات مع مؤسسات عامة داخل وخارج البلد ومع مؤسسات خاصة في مجال التشغيل .
التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومصالح تجارية محلية وقطرية بمجال التشغيل .
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تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
الوثائق والمستندات الخاصة
السيرة الذاتية
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية ( .للذكور حسب ما يمليه القانون) .
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس 14.4.2021

❖ مالحظة :
• ُكتبت 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
رئيس البلدية

