مناقصة خارجية رقم 37/2022

رقم المناقصة الرقمي דיגיטלי224-
وظيفة مسؤول عن الصحة والسالمة
ت ُعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مسؤول عن الصحة والسالمة
المسمى الوظيفي :مسؤول عن الصحة والسالمة في البلدية .

نسبة الوظيفة – .%50
التبعية  :المدير العام .
الدرجة 8-10 :التدريج اإلداري.
ماهية الوظيفة:
 .1التحقق من اعداد خطة إدارة السالمة.
 .2التحقق من وجود فحوصات طبية دورية لموظفي البلدية ..
 .3التحقق من اجراء فحوصات التفتيش البيئي .
 .4األشراف على صيانة إجراءات السالمة في البلدية .
 .5توفير المعلومات وارشاد موظفي السلطة البلدية.
 .6تحديد ترتيبات السالمة عند التعاقد مع مقاوليين خارجيين.
 .7مراقبة بعد اجراء فحص المعدات واألدوات واألجهزة.
 .8تركيز المعلومات على حوادث العمل وألمراض المهنية في البلدية والدروس المستفادة.
 .9تركيز عمليات لجنة السالمة .
 .10الحفاظ على التفاعل مع إدارة العمل.
 .11تنفيذ كل مهمة من المسؤولين على الوظيفة.
على المتقدمين أن تتوفر لديهم الشروط التالية:
 .1حاصل على شهادة انهاء ثاني عشر أو شهادة بجروت كاملة.
شهادة صالحية سارية المفعول من قبل مفتش العمل.
 .2لديه معرفة في برامج األوفيس والتطبيقات في الحاسوب المكتبي.
 .3يجيد اللغات العربية ,العبرية واللغة اإلنكليزية –قدرة على القراءة والفهم.
خصائص األداء الفريدة للوظيفة:
 .1االستجابة الحتياجات اإلدارة والموظفين .

 .2التنقل باطار العمل .

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
 .2السيرة الذاتية الوثائق والمستندات الخاصة
.3
 .4مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية ( .للذكور حسب ما يمليه
القانون) .
 .5أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .25.08.2022
❖ مالحظة :
• ُكتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد .
• ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /وإستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع
الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم
المذكور اعاله.
• مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على المالءمات المطلوبة له خالل إجراءات
القبول للعمل .يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة
لهذه المالءمات خالل إجراءات القبول للوظيفة ،بما في ذلك تفصيل المالءمات المطلوبة
لحالته ،إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك ،او رأي طبي يثبت ذلك.
• تعطى أولوية في تعيين مرشّح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر ،في حال
كانت غير ممثلة كفاية من بين مستخدمي البلدية ،في حال كون هذا المرشح يمتلك كفاءات
مشابهة لمرشحين آخرين .مرشح يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل
يدون ذلك في نموذج طلب الوظيفة.
أكبر بين الموظفين ،وفق القانونّ ،

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

