إعالن
رقم– דיגיטלי – 71
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مركز/ة ضمن مشروع التعليم البديل (מל"א) في
المدارس االبتدائية  -قسم معا360-
نسبة وظيفة

وظيفتان مؤقتتان (بديلة لموظفة إجازة والدة).
لمدة ستة أشهر .
نسبة الوظيفة (. )2*%50
حسب اللقب الجامعي.
التربية الشبيبة والمجتمع .
قسم معا360.-

شروط الوظيفة

 -1شهادة لقب أول على األقل في مجاالت التربية المختلفة من احدى الجامعات

الدرجة:
التدريج:
التبعية:

والكليات المعترف بها أو حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات
األكاديمية من خارج البالد أفضلية في مجاالت ( التربية ،التربية الخاصة،
التربية الالمنهجية ).
 -2شهادة تدريس.
 -3تجربة مثبتة سنتان على األقل بالعمل مع طالب مدارس وأهالي بمجال التربية
والعالج.
الوصف الوظيفي

•
•
•
•
•
•
•

•
الدوام

العمل مع مجموعات طالب داخل المدارس.
القدرة على العمل ضمن طاقم مهني ،جاهزية والتزام في كل ما يخص ارشاد
الطالب واألهالي.
االلتزام بالمشاركة في جلسات الطاقم ،االستكماالت وورشات عمل.
تلقي ارشاد ومرافقة من قبل المركز المسؤول عن المشروع.
العمل ضمن األهداف ،والمعايير التي تخص مراكز التعليم البديل.
اشراك ومشاركة الطواقم التربوية ،األهالي والمؤسسات التربوية والعالجية
المختلفة في المدينة.
القيام بتوجيه األهل خالل السنة يشمل القيام بورشات وفعاليات مع األهالي.
القيام بمهام إضافية بشان الوظيفة حسب طلب المدير .
العمل خالل ساعات دوام المدارس وفي ساعات غير إعتيادية.

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

الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .
الوثائق والمستندات الخاصة تشمل المصدقات للخبرة المثبتة من أماكن العمل المختلفة .
السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية من مشغل سابق.
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه
القانون)
اخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .05.08.2021

المالحظات :
في حال تقدم لهذه الوظيفة عدد يتجاوز  12متقدما َ ستقوم البلدية باجراء تصنيف مسبق ودعوة
 10متقدمين فقط تتوفر فيهم المعايير التالية ويحصلون على نسبة  %75منها .
.1
.2
.3
.4

لقب اول في مجال التربية (التربية ،التربية الخاصة ،التربية الالمنهجية) – .%25
صاحب خبرة وتجربة في العمل مع أوالد في ضائقة – . %25
توصيات اشادة من أماكن عمل مختلفة – . %25
إتقان العمل مع طواقم مهنية متعددة ومختلفة بشكل مثبت – .%25

كتبت المناقصة بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واألناث في أن واحد.
ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو  /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع
الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم
المذكور أعاله.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البريد الرسمي
http://umelfahem.org/

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

