مناقصة خارجية رقم 10/2022
رقم المناقصة الرقمي – דיגיטלי – 151
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها لوظيفة نائب مدير قسم الخدمات االجتماعية
نسبة الوظيفة.%100:
الدرجة ( -البدائية "هـ" – النهائية "ج")

التدريج :العمال االجتماعيين .
التبعية :مدير الرفاه والخدمات االجتماعية .

على المتقدم أن تتوفر به الشروط التالية :
 .1حاصل على لقب أول في العمل اإلجتماعي من إحدى الجامعات  /الكليات المعترف بها
في البالد أو حاصل على إعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد
(مع أفضلية للحاصل على لقب ثاني)
 .2مسجل في سجل العمال اإلجتماعيين
 .3صاحب خبرة  3سنوات على األقل في مجال العمل اإلجتماعي .
متطلبات خاصة :
 .1تحكم كامل في البيئة المحوسبة .
 .2معرفة وإلمام بأنظمة وبرامج إدارة مشاريع مالئمة .
 .3القدرة على التعبير كتابيا وشفويا على مستوى عال في اللغتين العربية والعبرية .
متطلبات شخصية :
 .1قدرة على التواصل اإليجابي وبناء عالقات مهنية جيدة
 .2ثقة بالنفس  ,طموح وحزم .
 .3القدرة على العمل تحت الضغط .
 .4مبادرات شخصية عالية .
 .5القدرة على العمل في الطاقم .
 .6القدرة على التخطيط والتنظيم .
وصف الوظيفة :
 .1يتضمن العمل القيام بمهام مدير القسم في غيابه/عدم تواجده في القسم .
 .2مساعدة مدير القسم بتنظيم القسم وترتيب العمل .
 .3مسؤول عن مجاالت عمل معينة حسب ما يحدده مدير القسم .
 .4تمثيل القسم لدى الجهات الخارجية وتشكيل طرق للعمل المشترك مع المؤسسات
والمنظمات المختلفة .

 .5يعتبر عضو في إدارة القسم ويشارك في بلورة سياسة القسم وتطبيقها وفقا َ لتعليمات
البلدية ووزارة العمل الرفاه االجتماعي .
 .6تنفيذ مهام حسب طلب المسؤولين.
تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
.1
.2
.3
.4
.5

الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.
الوثائق والمستندات الخاصة.
السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية مشغل سابق.
مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه
القانون) .
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس .14.04.2022
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 المناقصة 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

