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 189 الديجيتالي المناقصة رقم

 

في    المسنين فئة مع - רכז מעניםردود  ة/مركز وظيفة  الشغال حاجتها عن الفحم ام بلدية تعلن

 قسم الرفاه والخدمات االجتماعية  

 . %25 وظيفة  نسبة

 المسنين  فئة مع - רכז מעניםردود  ة /مركز المسمى الوظيفي : 

. اإلداريمن التدريج   7-9 أو /من التدريج االكاديمي   37-39:   الدرجة  

 من قبل المديرة. المخول مديرة القسم أو الموظف الجماهيري  التبعية: 

 - : الوظيفة وصف

 اإلحتياجات  بواسطة القسم في السن لكبار اإلجتماعية الخدمات  قسم عمل في المساعدة -1
 . المحلية السلطة سكان السن  كبار وبين الصاعدة

 لهذه شامل مسح خالل من السن كبار  بإحتياجات  المتعلقة الردود  تحقيق على  المساعدة -2
 . البرنامج  هذا إطار في الفئة

 . األمر لزم إذا وعائالتهم اإلحتياجات  لسلة المستحقين السن كبار  على والتعرف التواصل -3
 . المساعدة تلقي  في اإلسراع بهدف المعالجة الخدمات  إلى  إشكالية أي تحويل -4
 ونقلها نشرها,  البيانات  جمع على  المجال في المتخصص  اإلجتماعي العامل مساعدة -5

 . السن لكبار
 . إستثنائية طلبات  وتركيز المساعدة قسائم إصدار في مساعدة,  طلبات  إدخال -6
 . المسؤول لمتطلبات  وفقا   إضافية مهام -7
 :  التالية الشروط به  تتوفر  أن المتقدم على

  . األقل على عشر ثاني إنهاء شهادة -1

  . جامعي لقب  لصاحب  أفضلية -2

 . الخدمات االجتماعية  مجال في خبرة لديه  يكون أن مفضل  -3

 : تشمل  ,وظيفة الى التقدم نموذج  الرقمي النموذج  تعبئة  خالل من الطلباتتقدم 

 . بالموضوع الخاصة الرسمية الشهادات  .1

 . الخاصة والمستندات  الوثائق .2

 . الذاتية السيرة .3

https://form.jotform.com/202304983855460


)الجنسية  للمخالفات   جنائية  تسجيالت   وجود   بعدم  الشرطة  من   مصادقة .4   يمليه   ما  حسب   للذكور . 

 (  القانون

 . 30.06.2022 تاريخ  حتى الطلبات  لتقديم موعد  أخر .5

 .واحد  آن في واإلناث الذكور  تعني ولكنها  المذكر بلغة  اعاله لمناقصةا تكتب

 الشهادات جميع ارفاق بدون للمقابلة الطلب مقدم استدعاء/  أو بحثها يتم وال الطلبات تقبل ال

 .أعاله المذكور التقديم موعد  قبل  أو الطلب تقديم يوم اإلعالن حسب  المطلوبة والمستندات

 

  الرسمي  البلدية  موقع  على  ُمتابعتها   يرجى  الوظيفة  عن  والمعلومات   التفاصيل  من  لمزيد 

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 االحترام  فائق مع

   صبحي  سمير . د

 البلدية  رئيس
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