
 58/2022'  מספומבי מכרז 

 257  דיגיטל –מס' מכרז  

 مناقصة خارجية لوظيفة مراقب بيطري م عن حاجتها إلشغال وظيفة تعلن بلدية أم الفح

 الخدمات البيطرية البلدية قسم   •

 مراقب بيطري   :الوظيفة   •

 حد. والتدريج اإلداري الم/  9-6: الدرجة  •

 . %100:نسبة الوظيفة  •

 وصف الوظيفة 

وكل ما يخص  المحلية.مراقبة وتنفيذ القوانين الخاصة بالترخيص لتربية الحيوانات في السلطة 

المحلية , معاينة واصطياد الحيوانات المشردة  المساعدة في السلطة  القوانين والقوانين

 الداخلية. )وزارة المختصة  الجهاتحسب تعليمات ومعالجة شكاوى الجمهور وذلك ,المصابة 

 المحلية( حماية الطبيعة والسلطة  الصحة. الزراعة. سلطة

 التعليم ومتطلبات الوظيفة 

 . سنة تعليم على األقل  12حاصل على شهادة  .1

انهاء دورة للمراقبين البيطريين التابعة لمركز السلطات المحلية ومنظمة األطباء البيطريين في  .2

 .السلطات المحلية خالل سنة من يوم تسلم الوظيفة

 خبرة بالعمل واإلدارة  طلبات

 . من المفضل ان يكون صاحب خبرة بالعمل في هذا المجال  : بالعمل خبرة  •

 صاحب خبرة كمراقب بيطري .  مفضل •

 إضافية   طلبات  

 ( سارية المفعول2رخصة قيادة )نوع  •

 ()اوفيسمعرفة أساسية البرنامج  •

 عدم وجود تسجيل جنائي / او حكم جنائي   :جنائيتسجيل 

 متطلبات الخاصة في الوظيفة  

 الجمهور.  وصحة.التوازن بين االهتمام بالحيوانات  •

 واالعياد. والعمل في ورديات ليلية وفي نهاية األسبوع  –العمل في ساعات غير اعتيادية  •

 الحيوانات. .معاملة حسنة مع 3 •

 احترام.  – يةخدمات –تعامل بصورة ممتازة  •

 وصدق. امانة  •

 وخارجية. في مجموعات داخلية القدرة على العمل  •

 الضغط. القدرة على العمل في  •

   المواطنين.تمثيل جيد امام   •

 ورديات. إمكانية العمل في  •

 القدرة على السياقة بعربات خاصة  •

 جاهزية للعمل خارج النطاق   •



 

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

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.  .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 .السيرة الذاتية .3

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

 (  القانون

 . 23.11.2022حتى تاريخ  أخر موعد لتقديم الطلبات  .5

 . كتبت المناقصة اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد

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

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

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

tp://umelfahem.org/ht 

  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

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

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

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

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

 . آخرين

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

 الوظيفة   طلب نموذج في ذلك يدّون

 

 

 

 

 مع فائق االحترام 

 سمير صبحي  . د 

 رئيس البلدية 

https://form.jotform.com/202304983855460
http://umelfahem.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 


