
 2022/9رقم خارجية مناقصة  

 149דיגיטלי  

 عامل مختبر  تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة  

 . الفيزياء  الكيمياء, ,ا تكنولوجيا، البيولوجيعلوم/بيو  

 . %(  100)نسبة الوظيفة: 

   37-39 - الدرجة :

   .דירוג לבורנטים( )مختبر  و عامل  - :التدريج 

 . الثانوية الشاملة   المدرسة–المعارف  جناحالتبعية: 

 الوظيفي:  الوصف 

 

يئة  الب   توفير,الكيمياء, الفيزياء ,   يلوجيا ب ال,  ا بيو تكنولوجي  -دعم العمليات التربوية في المجالت: .1

 .  والسليمة   منة التعليمية اال

 المختبر .  وتجارب  تحضير األجهزة والمعدات واألدوات لفعاليات  .2
يط  المختبر ومساعدة المعلم والطالب عند اجراء التجارب في المختبرات وبتخط في  تواجد  ال .3

 المشاريع بشكل فردي او جماعي. 
 اإلدارة المحوسبة لطلب المعدات للمختبرات.  .4

 معالجة وصيانة المواد الحية في المختبرات.  .5
في ذلك    ا صيانتها, بمالصيانة واالشراف على جرد المواد في المختبرات واالشراف على   .6

 علقة بسير المختبر. متمعرفة المنشور للمدير العام واإلجراءات ال

 كل مهمة تسند اليك من قبل المسؤولين.  .7

 متطلبات الوظيفة: 

 البالد  في بها المعترف الكليات /الجامعات  من إحدى كاديميأحاصل على لقب   (1

 . العلوم، في مجال البالد  خارج من األكاديمية الشهادات  قسم تقدير من  عترافا حاصل على أو 

الكيمياء او الفيزياء او التكنولوجيا أو  أو    االبيولوجي في مجاالت    هندسئي حاصل على شهادة تقني او    أو

 .بهذا الشأن المتعلقة  في مجاالت العلوم 

 .عامل مختبر مسجل  أو

 مسجل في سجل الهندسئيين والتقنيين. -ين او التقنيين :سئللهند 

 . صاحب/ة خبرة سنة  مثبتة على األقل في عمل المختبر (2

مرة كل ثالث سنوات دورة اإلسعاف  ساعة( في  20أساسية )  يطلب من الفائز اجتياز دورة (3

 . )تنشيط(تحديث 



 وتنظيم. ممبادرة، نظا  ب الحاسوب، صاحصاحب أسلوب تربوي معرفة كبيرة ببرامج  (4

 

 متطلبات إضافية: 

 اللغات: .1
 اللغة اإلنجليزية بشكل جيد. و اللغتين العربية والعبرية بشكل عال  ويتقن   يجيد 

 : الحاسوب تطبيقات  .2
     .الحاسوب برامج   تامة وتحكم عال  في  معرفة

 تقدم  الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,  تشم ل 

 

 . الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 السيرة الذاتية + مصدقة وتوصية مشغل سابق.  .3

 (. حسب ما يمليه القانون. )جنائية للمخالفات الجنسيةعدم وجود تسجيالت بمن الشرطة مصدقة  .4

 . 7.4.2022  الخميسأخر موعد لتقديم الطلبات يوم  .5

 :اتمالحظ ❖

 .ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد  •

و • او/  بحثها  يتم  وال  الطلبات  تُقبل  جميع  اال  ارفاق  بدون  للمقابلة  الطلب  مقدم  الشهادات ستدعاء 

 والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.

 

 مع فائق االحترام 

 صبحي  سمير. د

 رئيس البلدية 

 

 

https://form.jotform.com/202304983855460

