
 

 

 "אם בית"اعالن عن وظيفة  

في حضانات  אם בית" الشغال وظيفة " عن حاجتها  الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه في ام الفحمتعلن 

 .فرع الباطن وفرع الظهر" براعم المستقبل" 

 - التالية: متقدمة أن تتوفر فيها الشروط  على كل

 شهادة انهاء للصف الثاني عشر   -

 صاحبة خبرة في الطبخ لمجموعات كبيرة   -

 متمكنة من أعمال التنظيف والمحافظة على بيئة نظيفة بمستوى عال داخل الحضانة وفي ساحاتها   -

 قادرة على ادارة ميزانية المطبخ ولوازم التنظيف والتعقيم  -

 صاحبة مهارات اجتماعية عالية في العمل ضمن طاقم   -

 في العمل وااللتزام بالفعاليات التي تستوجب تحضير ضيافة لألهالي، وضيوف الحضانة مرونة  -

 االلتزام التام باإلرشادات والقوانين اإلدارية وتعليمات وزارة الصحة    -

 . % مع مراعاة زيادة نسبة الوظيفة بحسب الحاجة40نسبة الوظيفة 

 حتى    amuta.eroneet@gmail.com ,الرجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادات للبريد االلكتروني

 حتى الساعة الواحدة ظهرا .  . 29.08.2021موعد أقصاه  

 .   5833449-052   8285640-04لالستفسار يمكن االتصال على الرقم التالي: 

تتوفر فيهن الشروط المذكورة أعاله ومن أرسلن السيرة الذاتية  الجمعية ستتواصل فقط مع المتقدمات اللواتي 

 المطلوبةفي مرحلة الحقة سيتم دعوة كل من استوفت الشروط . والشهادات المطلوبة قبل الموعد المحدد أعاله

 .ألجراء مقابلة

 ائف حاضنات اعالن عن وظ

براعم " عن حاجتها لحاضنات للعمل في حضانات  الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه في ام الفحمتعلن 

 .فرع الباطن وفرع الظهر" المستقبل

 :على كل متقدمة لوظيفة حاضنة ان تتوفر فيها الشروط التالية

 .مصادق عليها من وزارة االقتصاد( 2)סוג أو ( 1)סוג حاصلة على شهادة حاضنة 

 .وضمن فريق مهنيصاحبة خبرة ومهارات تربوية في العمل مع األطفال 

 .سنوات 3خبرة في العمل مع أطفال في ضائقه ال تقل عن 

 .االستعداد للعمل في ساعات غير اعتيادية

 .قادرة على االلتزام بالرؤية التربوية للجمعية وقوانين العمل مع األطفال



 .مبادرة ومتمكنة من التخطيط لفعاليات تربوية بشكل مهني

 .ي التواصل، الحوار، االصغاء، وضبط النفستمتاز بمهارات مهنية عالية ف

 تتمتع بمرونة وقدرة على مالئمة نفسها الحتياجات الحضانة التربوية

 .اجادة التحدث بلغة عربية سليمة

 حاضنة واحدة    -% 100حاضنة نسبة الوظيفة 

 حاضنة وحدة   -% 80حاضنة نسبة الوظيفة 

 حسب الحاجة .  -حاضنات  5 -حاضنات بديالت 

 حتى    amuta.eroneet@gmail.com ,ارسال السيرة الذاتية والشهادات للبريد االلكتروني الرجاء

 حتى الساعة الواحدة ظهرا.  . 29.08.2021موعد أقصاه  

 5833449-052   8285640-04لالستفسار يمكن االتصال على الرقم التالي: 

مذكورة أعاله ومن أرسلن السيرة الذاتية  الجمعية ستتواصل فقط مع المتقدمات اللواتي تتوفر فيهن الشروط ال

في مرحلة الحقة سيتم دعوة كل من استوفت الشروط المطلوبه . والشهادات المطلوبة قبل الموعد المحدد أعاله

 .ألجراء مقابلة

 

 باحترام

 الجمعية البلدية لتطوير التعليم والرفاه في ام الفحم 


