مناقصة خارجية 41/2021
رقم المناقصة דיגיטאלי 119

تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مدير(ة) قسم الشبيبة  -في المركز الجماهيري
الوظيفة  -:مدير(ة) قسم الشبيبة
نسبة الوظيفة 100% -: -
التدريج  -:التربية الشبيبة والمجتمع
الدرجة  -:حسب الشهادة الجامعية الحاصل عليها
التبعية المسؤولية  -:لمدير المركز الجماهيري
ماهية الوظيفة ( -:النص الكامل وال ُم ِلزم باللغة العبرية في موقع البلدية)
.1
.2
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إدارة التربية الالمنهجية للشبيبة في المدينة .
إدارة طاقم وبرامج وميزانية قسم الشبيبة.
تحمل مسؤولية إقامة مجلس طالب والشبيبة في البلدية بشكل سليم ومنظم .

شروط القبول للوظيفة -:
حاصل على شهادة جامعية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي أو شهادة معترف بها من قبل
قسم تقييم الشهادات من خارج البالد .
يُلزم بانهاء دورة توجيه لمديري وحدات الشبيبة ,بواقع  240ساعة  ,حتى  18شهراَ من يوم
استالمه للوظيفة ,بخصوص المديرين الذين بحوزتهم شهادات مديري وحدات الشبيبة بواقع اقل
من  188ساعة ,يُطلب منهم استكمال الساعات الناقصة  ,حتى  18شهراَ من يوم استالمه
للوظيفة.
صاحب خبرة مهنية  3 :سنوات عمل في التدريس أو اإلرشاد في جهاز التربية والتعليم أو في
مجال التعليم الالمنهجي ،حركات الشبيبة او في جهاز التعليم فوق الثانوي أو التعليم العالي .
صاحب تجربة إدارية :على األقل سنة واحدة تشمل إدارة قوى عاملة وميزانيات في جهاز التربية
والتعليم أو التربية الالمنهجية أو في التعليم فوق الثانوي أو في جهاز التعليم العالي .

.1
.2

.3
.4

خصائص العمل المميزة في الوظيفة -:
.1
.2
.3

إدارة طواقم العمل .
العمل في ساعات غير اعتيادية (بساعات الصباح ،والمساء) .
العمل مع الشبيبة.

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.
 .2الوثائق والمستندات الخاصة.
 .3السيرة الذاتية.
 .4مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه القانون)

 .5أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .13.01.2022
كتبت المناقصة اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو  /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات والمستندات
المطلوبة حسب االعالن يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم المذكور أعاله.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البلدية الرسمي
http://umelfahem.org/

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

