
 

 "  إعالن"

 181דיגיטאלי 

 النوادي في  ة/إجتماعي ة /عاملوظيفة تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال 

 . %50: وظيفة  نسبة 

 . ط –  ي أ     : الدرجة
 . العمال االجتماعيين   : التدريج

 .  االجتماعي الرفاه قسم - :  التبعية 

 - : الوظيفة  وصف 

في قسم الرفاه   االجتماعيين رصد وتنسيب األوالد المالئمين للنوادي , بالتنسيق مع العمال  -1

 . االجتماعي 

 . المعالج االجتماعي بناء خطة تدخل لكل ولد في النادي بالشراكة مع األهل والعامل  -2

لألوالد  العمل مع األوالد واألهل بالمستوى الفردي والجماعي من خالل برنامج سنوي يبنى  -3
 . في النادي 

 . في جميع اللجان المطلوبة  واالشتراك االجتماعي التواصل مع العاملين في قسم الرفاه  -4

 :  التالية  الشروط به  تتوفر أن  المتقدم على

من إحدى الجامعات / الكليات المعترف بها في   حاصل على لقب أول في العمل اإلجتماعي -1

 .البالد أو حاصل على إعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد 

 .مسجل في سجل العمال االجتماعيين -2

 . مفضل أن يكون مع خبرة في المجال  -3

  . لديه القدرة على التواصل مع الطاقم التربوي للنادي  -4

 . إعتيادية  عات غير العمل في سا  -5

 . حسن السلوك والسيرة -6

 . لديه القدرة على إدارة مجموعات أوالد/ أهالي -7

 

 

 



 

 

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

 بالموضوع. الشهادات الرسمية الخاصة  .1

 .الوثائق والمستندات الخاصة  .2

 .السيرة الذاتية .3

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

 (  القانون

 2.6.2022حتى تاريخ   أخر موعد لتقديم الطلبات  .5

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

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

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

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

http://umelfahem.org/ 

 

 

 

 

 مع فائق االحترام
 سمير صبحي  . د 

 رئيس البلدية 
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