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 :رمفتان المنا في الوظائف التالية تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال

 %.100نسبة الوظيفة    – مرشد مهني لورشة النجارة .1

 %.100نسبة الوظيفة    –  مرشد مهني لورشة الحدادة .2

 גרפיקה ממוחשבת ודפוס דיגיטלי( لورشة التصميم المحوسب والطباعة الرقمية ) مهني مرشد .3

 %100نسبة الوظيفة 

 الدرجة حسب الشهادات ذات الصلة. –مرشدين التدريج التدريج: 

 ماهية الوظيفة

الحدادة / التصميم المحوسب والطباعة الرقمية يؤهل طالب الورشة المهنية في   \. مرشد لتعليم مهنة النجارة1

 المدرسة بشكل نظري وعملي.

ة من قبل وزارة االقتصاد ر. يدّرس الموضوع للطالب بحسب مقاييس مهنية وخطة عمل واضحة المعالم مق2

 ووزارة العمل والخدمات االجتماعية.

للحصول على شهادة رسمية معترف  -نظرية وعملية  –ارة االقتصاد . يحّضر طالب الورشة المتحانات وز3

 بها من قبل الدولة في هذه المهنة.

 . يواكب الطالب وتقدمهم وتطورهم في الورشة واندماجهم في الحياة العملية وفي المجتمع.4

 . يبادر ويخطط مع المسؤولين عنه لتنفيذ وتطبيق مخططات تتساوق مع أهداف المدرسة.5

 ورشة النجارة والحدادة ( يلبات الوظيفة: ) لمرشدمتط

 . شهادة معلم مؤهل من مؤسسة اكاديمية معترف بها لتأهيل المعلمين، أو هندسي تدريس.1

. شرط الزامي شهادة مرشد مهني مؤهل صادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة لتأهيل مرشدين في وزارة 2

 العمل والخدمات االجتماعية.

 هنية مثبتة: ثالث سنوات عمل في هذه المهنة على األقل.. تجربة م3

 . كفاءات شخصية: القدرة على التعبير، كتابةً ولفظاً، وصاحب عالقات عامة.4

 لمرشد التصميم المحوسب والطباعة الرقمية: متطلبات الوظيفة

 .شهادة من قبل كلية معترف بها رسمياً في موضوع التصميم المحوسب.1

 ببرامج التصميم المحوسب ذات العالقة بالمونتاج والطباعة..معرفة تامة 2

 . مفضل صاحب شهادة تدريس مع تجربة سابقة في المجال.3

 . عمل ثالث سنوات على األقل في هذا المجال4

 

 

 

 



 

 

  شمل ما يلي:تتقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية ومدير الموارد البشرية في البلدية 

 الرسمية الخاصة بالموضوع. الشهادات .1

 الوثائق والمستندات الخاصة . .2

 السيرة الذاتية وتوصيات من اماكن العمل السابقة . .3

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

 القانون(

 31.07.2018اخر موعد لتقديم الطلبات يوم الثالثاء    .5
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