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 - علن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مركز موضوع النفايات واالسترجاع في وحدة البيئة  ت

 . المثلث الشمالي

 . %100نسبة الوظيفة: 

 التدريج االكاديمي.  39- 37درجة والتدريج: درجة 

 الشمالي.التبعية: مدير وحدة البيئة المثلث 

 ماهية الوظيفة: 

التركيز على معالجة النفايات في وحدة البيئة وفي السلطات المحلية التابعة للوحدة، مع التركيز   •

 على الحدّ والتقليل من ارسال النفايات للمدافن وزيادة نسبة االسترجاع واالستحداث.

 للسلطات المحلية.مراقبة، مبادرة، استشارة، كتابة توصيات مشاريع بيئية  •

 استحداث واسترجاع النفايات. ،متقدمة لمعالجة النفايات  تكنولوجية كشف آليات وحلول •

 تنفيذ سياسة السلطات المحلية بمجال المهنة وتطويرها حسب آليات العمل.  •

 طارئة. التأهب واالستعداد ألحداث بيئية  •

 احتياجات وحدة البيئة. تنفيذ مهمات اضافية حسب طلبات المدير العام وحسب  •

 إقامة مراكز استرجاع واستحداث، بما في ذلك تفريغ وصيانة مجمعات النفايات المختلفة.  •

ذات  • بالقوانين  واإللمام  النفايات،  استرجاع  يخص  بما  للسلطات  واستشارة  توجيه  مساعدة، 

 الصلة.

رخص البناء الخاصة بإقامة وتشغيل مجمعات معالجة   كتابة توجيهات بيئية في إطار طلبات  •

تذويت طلبات استحداث النفايات ضمن التوجيهات البيئية لكافة طلبات رخص النفايات، كذلك 

 البناء. 

 مساعدة السلطات بتقديم وتعبئة نداءات لها عالقة باسترجاع النفايات ومتابعتها.  •

بتقلي • لها عالقة  بيئية  أقسام  المبادرة إلقامة مشاريع  الشراكة مع  النفايات، من خالل  دفن  ص 

 التربية والتعليم واإلعالم في السلطات. 

المساعدة في جهاز الرقابة وتنفيذ القانون في السلطات المحلية، لمنع إقامة مجمعات نفايات   •

 خاصة، من خالل مسح المكاره البيئية ومسببي التلوث المحتملين. 



واالستشارة   • انتقالية،    المهنيةالمبادرة  محطات  نفايات،  مجمعات  وتشغيل  وإقامة  بالبحث 

 مجمعات معالجة استحداث واسترجاع. 

 

 على المتقدمين أن تتوفر لديهم الشروط التالية:

حدى الجامعات/الكليات المعترف بها في البالد أو حاصل على اعتراف  إ• حاصل على لقب أول من  

الشهادات   تقدير  قسم  التالية من  المجاالت  أحد  في  البالد  خارج  من  /   األكاديمية  البيئة  جودة  علوم 

 كيمياء/بيئة/جغرافية أو زراعة . 

لقانون الهندسئيين والتكنولوجيين    15أو حاصل على هندسئي من كلية تكنولوجية معترف بها حسب بند  

علوم جودة البيئة، كيمياء، بيئة    ا من لجنة التأهيل في أحد المجاالت التالية:، أو نال اعتراف  2012عام  

 وجغرافية، زراعة. 

 

   خبرة مهنية:

خبرة سنتان على االقل بمجال المهنة المذكورة أو عمل في وحدة بيئية تابعة لسلطة افضلية لصاحب  

 محلية أو اتحاد مدن لجودة البيئة. 

 

 متطلبات أخرى: 

 الحاسوب المكتبي. . لديه معرفة في برامج األوفيس والتطبيقات في 1

 االنجليزية . والعبرية  ،العربية :. يجيد اللغات الثالث 2

 . سارية المفعول . لديه رخصة قيادة3

 . يتميز بالنظام والتنظيم. 4

 . العمل بساعات غير تقليدية وبساعات إضافية. 5

 

 

 

 

 



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

 . الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 .السيرة الذاتية .3

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

 . 10.11.2022 يومأخر موعد لتقديم الطلبات 

  القبول إجراءات خالل له  المطلوبة المالءمات على الحصول حقه من معينة إعاقة من يعاني مرشح •

  بالحاجة الكاملة المعلومات للوظيفة طلبه في يكتب أن  المرشح  هذا من يطلب . للعمل

  إرفاق  لحالته، المطلوبة المالءمات تفصيل ذلك  في بما للوظيفة، القبول إجراءات خالل المالءمات لهذه 

  .ذلك يثبت طبي رأي او ذلك،  تثبت  التي والمستندات الوثائق 

  ممثلة غير كانت حال في أكبر، تمثيل إلى بحاجة   سكانية لمجموعات  يتبع  مرّشح تعيين في أولوية تعطى •

 . آخرين  لمرشحين مشابهة كفاءات يمتلك  المرشح  هذا كون حال في البلدية، مستخدمي بين من كفاية  

 يدّون  القانون،  وفق  الموظفين،  بين  أكبر  تمثيل  إلى  بحاجة  سكانية  لمجموعة  ينتمي  أنه  بنفسه  يرى  مرشح •

 الوظيفة   طلب نموذج في ذلك

 

 

 ُكتبت المناقصة بلغة الُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.  مالحظة: ❖

 

 االحترام مع فائق 

 د. سمير صبحي 

 رئيس البلدية 

https://form.jotform.com/202304983855460

