
 إعالنات وظائف
     73 –דיגיטלי  –رقم

 

 المؤقتة تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها للوظائف التالية 

 - : )بدائل لموظفات في إجازة والدة( 
 %( 75+   % 100 )وظيفتانة" مع العائالت  /ة "بديل/ة إجتماعي/عامل .1

 %( 25+   % 25 )وظيفتان في النوادية" /ة "بديل/ة إجتماعي/عامل .2

 %  50ة" في مجال الفتيات في ضائقة بنسبة /ة "بديل/إجتماعية /عامل .3

 %  75ة" في مجال العمل الجماهيري بنسبة /ة "بديل/ة إجتماعي/عامل .4

 الدرجة: حسب الوظيفة. 

 التدريج:العمال االجتماعيين  

 

 

 على المتقدمين أن تتوفر بهم الشروط التالية : 

 
  المعترف الكليات /  الجامعات  إحدى  من اإلجتماعي العمل مجال  في أول  لقب  على ة /حاصل .1

   . البالد  خارج من  األكاديمية الشهادات  تقدير قسم  من  إعتراف على  ة/حاصل   أو البالد  في  بها

 .   اإلجتماعيين  العمال سجل  في ة/مسجل .2

 .  حسن السلوك والسيرة  .3

 .    المجاالت  في خبرة  مع  تكون / ي  أن مفضل .4

 . النوادي  عمل  يخص  ،بماللنادي التربوي الطاقم  مع  لتواصلا على  القدرة  ا/لديه .5

 . الجماهيري  والعمل النوادي  عمل  يخص  ،بما إعتيادية غير  ساعات  في العمل .6

ل في مجال  العم يخص  ،بماالفتيات  مع  والجماعي   الفردي العالجي  للعمل القدرة  ا/لديه .7

 الفتيات. 

  يخص  ،بما واإلجتماعية  التربوية لمؤسسات ا مع  والتشبيك  الشراكات  صنع  على  القدرة  ا/لديه .8

 . الجماهيري العمل

   . الجماهيري العمل يخص  بما المختلفة، والبرامج  المشاريع  تسويق على  القدرة  ا/لديه .9

   -: ماهية الوظيفة ❖
 .حسب الوظائف المعلنة وفقاً لمعطيات وزارة الرفاه  •

 . كل مهمة تسند من قِبَل المسؤولين فيما يتعلق بالوظيفة   •
 تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,  تشمل: 

 . الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع  .1

 تشمل المصدقات للخبرة المثبتة من أماكن العمل المختلفة . الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية من مشغل سابق.  .3

مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية. )للذكور حسب ما  .4

 يمليه القانون( 

https://form.jotform.com/202304983855460


 . 05.08.2021 يوم الخميساخر موعد لتقديم الطلبات 

 المناقصة بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واألناث في أن واحد. كتبت 

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

لومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البريد الرسمي لمزيد من التفاصيل والمع
http://umelfahem.org/ 

 

 

 مع فائق االحترام 

 صبحي  سمير. د
 رئيس البلدية 

 

http://umelfahem.org/

