وظائـــــف شاغــــــزة
وسارة اليقـــــل
اهليئة املصزية لسالمة املالحة البخزية
إعالٌ رقه (  ) 3لسية 2018
طبقا الحكاو قاىوٌ رقه (  ) 81لسيُ  2016بصأٌ إصدار اخلدمة املدىية والئختُ التيفيذية
إســــــــــــه الوظيفــــــــــة

يذٚش عبو اإلداسة انعبيت نهشئٌٕ انًبنٛت

جَـــــــــــــــة العنــــــــــل

انٓٛئت انًصشٚت نساليت انًالدت انبذشٚت

كـــــــــــــــود الوظيفـــــــة
ىـــــــــــــوع الوظيفــــــــة

إداسة عهٛــب(دسجت يذٚش عبو)

إســـــــــــــه الــــــــوسارة

ٔصاسة انُقم

الوصــف العـــاو للوظيفـــة
املَـــــارات االساسيـــــة
املَــــارات الفييــــــــــة
سيـــــوات اخلــــــــــربة

تقع ْزِ انٕظٛفت عهٗ قًّ ٔظبئف اإلداسة انعبيت نهشئٌٕ انًبنٛت ببالداسة انًشكضٚت نهشئٌٕ انًبنٛت ٔاالداسٚت
انتببعّ نشئٛس انٓٛئت 0
تختص بئعذاد انًٕاصاَبث انتقذٚشٚت ٔتُفٛزْب ٔإعذاد انخغظ اإلستثًبسٚت ٔانسُٕٚت ٔانخغظ انخًسٛت
ٔيتببعّ بُٕد انصشف ٔخالفّ 0
إجتٛبص انبشايج انتذسٚب ّٛانًعتًذة عبقب نهقٕأَ ٍٛانهٕائخ
قذسة يتًٛضة عهٗ انتٕجٔ ّٛانقٛبدة ٔ انتخغٛظ ٔٔضع انسٛبسبث ٔاألْذاف 0
 -املتقدمني مً داخل اجلَاس اإلداري للدولة

 :قضبء هدح ثٌٍٍخ قدزُب س ًتبى على االقل فً ّظٍفخ

هي ّظبئف

الدزجَ االدًى هجبشسح 0
 -املتقدمني مً خارج اجلَاس اإلداري للدولة :إستٍفبء الودح النلٍخ الالشهخ لشغل الْظٍفخ 0

اليــــــــــــوع

ركــش – اَثــٗ

املـــــــــؤٍل

انذصٕل عهٗ يؤْم عبن ٙتجبس٘ يُبسب(ٔفقب نًب ْٕ يٕجٕد ببغبقت ٔصف انٕظٛفت).

التقــــديــــــز

يقبٕل فأعهٗ

الســـــــــــً
تاريــــخ بدايـــــــــة االعــــــالٌ

2018/4/20

تاريـــخ اىتَــاء التـــــقدو

2018/5/21

عدد االشخاص املطلوبني للوظيفة

1

بياىات االتصال والتقدو باجلَـــات

املستيــــــدات املطلوبــــــة

 ٌسحت ًوْذج الطلجبد هي إدازح شئْى االفساد ثبإلدازح العبهخ للوْازد الجشسٌخ 0 تقدم الطلجبد هستْفبٍ ثإسن السٍد اللْاء ثحسي  /زئٍس الٍِئخ الوصسٌخ لسالهخ الوالحخ الجحسٌخ علىالٌوْذج الوعد لرلل ٌّسلن ثبلٍد لالهبًخ الفٌٍخ للجٌخ الْظبئف القٍبدٌخ ثبإلدازح العبهخ للوْازد الجشسٌخ ثوقس
الٍِئخ ثبة جوسك (  – ) 1زأس التٍي  -االسنٌدزٌخ فى هْعد غبٌتَ (شِس )
إبتذاء ُٚٔ 2018/4/22تٓ ٙف2018/5/21 ٙ
 - 1ثٍبى الحبلخ هعتود هستْفى مبفخ الجٍبًبد الْظٍفٍخ مبلتبلى -:
 انًؤْم انعهًٗ ٔانًؤْالث االضبفٛت ( ٚفضم انذبصم عهٗ دسجت انًبجستٛش أٔ انذكتٕساِ) . تقبسٚش أ بٛبَبث كفبٚت األداء عٍ انسُٕاث انسببقت . انخبشة انُٕعٛت ٔانضيُٛت . انٕظبئف االششافٛت انتٗ شغهٓب انًتقذو .انذٔساث انتذسٚبٛت ( يذتٓب َٕٔعٓب ٔيكبَٓب ) . انعالٔاث انتشجٛعٛت . خغبببث انشكش ٔانتقذٚش . انجضاءاث إٌ ٔجذث ٔأٖ بٛبَبث أخشٖ ٚشٖ انًتقذو اضبفتٓب . 2ـ بٛبٌ عٍ أبشص إَجبصاث انًتقذو ٔإسٓبيبتّ فٗ يجبل انتخصص يذعًبً ببنًستُذاث انًؤٚذة نزنك0
3ـ بٛبٌ اليٓبساث ٔانقذسة انًتًٛضة عهٗ انتغٕٚش ٔاإلبتكبس ٔانقٛبدة ٔإتخبر انقشاس0
 -4يقتشح تغٕٚش اإلداسة
 -5سببقت انعًم ببنًُظًبث انذٔنٛت أٔ اإلقهًٛٛت أٔ انًشبسكت فٗ انًؤتًشاث ٔإعذاد انبذٕث ٔانتًتع
ببنًظٓش انالئق ٔانقذسة عهٗ انتخبعب0
ٚ -6شتشط إجبدِ تبيت نهغت اإلَجهٛضٚت أٔ انفشَسٛت .
ٚ -7شتشط إجبدِ تبيت نهتعبيم يع انذبسب اٜنٗ (ٚفضم انذبصم عهٗ انشخصت انذٔنٛت نقٛبدة انذبسب اٜنٗ)
 -8صٕسة انشقى انقٕيٗ  +صٕسة شٓبدة انًٛالد0
( على أٌ تكوٌ املستيدات املقدمة مكوىة مً عدد  8ملفات (أصل 7+صور) مع وضع صورة حديثة
مقاس  64على كل بياٌ حالة وظيفية داخل امللف) 0

