املجلس احمللي مجد الكروم مناقصة علنية رقم 6/2016
لقب الوظيفة :مرشد شبيبة (مركز عالجي تعليمي)
نسبة الوظيفة 50% :عمال1 :
وصف الوظيفة:
يكشف عن اماكن تطوع لـ "شباب لشباب" وفقا حلاجيات اجلمهور ،ويحدد سلم اولويات لتوجيه املتطوعني
بالتنسيق مع الهيئات احملددة في البلدة.
يخطط وينفذ فعاليات وفقا لتوصيات املنظمة القطرية والسلطة احمللية.
يرشد ويوجه ابناء الشبيبة بتنفيذ مهامهم ويقيم عالقات مع الهيئات التي تستوعب الشباب املتطوعني.
يطور وينفذ برنامج تربوي لتعزيز التحفيز والقدرة املهنية لدى ابناء الشبيبة.
يقيم عالقات مع فروع اخرى لـ "شباب لشباب" خارج البلدة من اجل اجراء فعاليات مشتركة.
يشترك مع تالميذه بالفعاليات التي جتري خارج البلدة ،يشمل ارشاد في حلقات دراسية جتري على مدار
السنة وفي املخيمات الصيفية.
يعمل بالتعاون مع هيئات اضافية في البلدة ،لتعزيز الوعي مبوضوع التطوع.
يعمل بالتعاون مع املسؤولني عنه في السلطة ووفقا الرشاداتهم ،ووفقا لسياسة مكتب الرفاه.
متطلبات الوظيفة:
الثقافة:
خريجي  12سنة تعليم وشهادة بجروت كاملة او حتضير اكادميي .تعطى افضلية الصحاب لقب اول بعلوم
املجتمع ،التربية او التربية غير الرسمية او طالب لهذا اللقب من السنة الثانية.
تعطى االفضلية الصحاب شهادة مرشد مؤهل/شهادة خريج دورة توجيه من وزارة املعارف – مديرية املجتمع
والشبيبة/شهادة موظف تربية/شهادة تدريس.
جتربة:
 3سنوات جتربة بارشاد مباشر لشبيبة ،عمل مبجال التطوع.
مؤهالت شخصية:
قدرة على اقامة عالقات والتواصل الشخصي مع ابناء الشبيبة.
قدرة على توجيه وارشاد ابناء شبيبة.
قدرة على التعاون مع اصحاب وظائف ومع مؤسسات ومنظمات في اجلمهور وخارجه.
قدرة واالستعداد للعمل بساعات غير اعتيادية.
شهادة حسن سلوك (شهادة بخصوص عدم وجود سجل جنائي).
يجب تقدمي طلبات للمناقصة حتى يوم 20.4.2016 :الساعة 12:00
الشخص املسؤول عن التواصل بخصوص هذه املناقصة :السيد رباح مناع سكرتير املجلس
.054 – 2270145
املناقصة صيغت بلغة املذكر ،لكنها موجه للرجال والنساء على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس املجلس
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املجلس احمللي مجد الكروم مناقصة علنية رقم 2/2016
لقب الوظيفة :مركّز تشغيل بالبلدة
نسبة الوظيفة 50% :عمال1 :
وصف الوظيفة:
تشغيل برنامج بتمويل مؤسسة التأمني الوطني لتوفير مستقبل مضمون – ق��درة تشغيل البناء الشبيبة
في خطر.
املشروع يعمل على جتنيد مجموعة شباب في خطر  20شاب انسحبوا من اطر التربية بشكل واضح ومخفي،
شباب بجيل  14حتى  18ال يعملون في أي مكان ومع نقص في قدرات التشغيل.
املشروع يلبي احلاجيات من الناحية التربوية وفقا لقدرة املشتركني العقلية والتعليمية ،توجد اهمية لتعليم
اللغات ،علوم احلاسوب واالتصال ،وتلبية حاجات عملية للشباب ،ورش��ات تشغيل وتأهيل مهني متعددة
املجاالت ومعينة.
املشروع يشكل نقطة حتول البناء الشبيبة في البلدة ،وبدء انخراط في البلدة مبوضوع التشغيل ،من خالل بناء
برنامج في البلدة ملدى قصير وملدى بعيد ،والتي تشكل افق تربوي ملوضوع التشغيل ،تغيير بالفهم وتأسيس
الفكرة بشكل متواصل.
وصف الوظيفة:
مساعدة الذين انهوا املشروع باالنخراط في العمل ،تنفيذ متابعة ،مراقبة وتقدمي تقرير عن الوضع التشغيلي
خلريجي املشروع.
الثقافة:
صاحب لقب اك��ادمي��ي اول ،حصل عليه من مؤسسة اكادميية معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي
او صاحب لقب اكادميي من مؤسسة اكادميية خ��ارج البالد وحصل على اعتراف من قسم تقييم االلقاب
االكادميية من خارج البالد.
وايضا – صاحب حتفيز وطاقة ،مع قدرة على التعلم باالستشارة بالتشغيل ،التوجيه والتطبيق في العمل.
مؤهالت مطلوبة:
*صاحب مسؤولية ادارية مهنية وتدريسية بتجنيد ،ترميم ،ادارة طالب وطاقم الدورة.
*صاحب مسؤولية مهنية وتدريسية بتطبيق كامل لبرامج التأهيل ،ادارة البرنامج اليومي للمشروع وفحص
اجلدول الزمني.
*صاحب مسؤولية مهنية عن سالمة الورشات واستيفائها لكافة متطلبات االمان.
*صاحب مسؤولية عن تنفيذ متابعة ورقابة على الطالب ،وعلى اجراء زيارة منتظمة للطالب.
*املركز املهني يكون بتواصل مع الهيئات املهنية في الفروع املختلفة ،مبا في ذلك مع املراقبة املهنية.
شهادة حسن سلوك (شهادة بخصوص عدم وجود سجل جنائي).
يجب تقدمي طلبات للمناقصة حتى يوم 20.4.2016 :الساعة 12:00
الشخص املسؤول عن التواصل بخصوص هذه املناقصة :السيد رباح مناع سكرتير املجلس
.054 – 2270145
املناقصة صيغت بلغة املذكر ،لكنها موجه للرجال والنساء على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس املجلس
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املجلس احمللي مجد الكروم مناقصة علنية رقم 5/2016
لقب الوظيفة :عامل اجتماعي بيت دافئ للشبيبة
نسبة الوظيفة 66% :عمال1 :
وصف الوظيفة:
*شخصية مهتمة حنونة ومحتوية تستخدم كـ "منوذج" عن اخ بالغ.
*تودد وجتنيد الشباب للوصول والعمل في البيت الدافئ.
*بناء برنامج عالج شخصي لكل شاب.
*مرافقة خاصة وعمل مبجموعات مع الشباب.
*توجيه وارشاد شباب مبواضيع متنوعة من مؤهالت احلياة.
*تركيز فعاليات البيت الدافئ وتقدمي ارشاد للطاقم.
*عالقة مع هيئات ذات صلة باجلمهور.
متطلبات الوظيفة:
الثقافة:
*اكادميية كاملة مبجال العمل االجتماعي.
*تسجيل بسجل العاملني االجتماعيني.
*جتربة بالعمل مع شباب.
متطلبات خاصة للوظيفة:
استعداد للعمل بساعات غير اعتيادية ،مبا في ذلك ساعات بعد الظهر.
مؤهالت شخصية:
*عالقات انسانية جيدة ،قدرة على التودد احلنان واالحتواء.
*قدرة على العمل بطاقم متعدد املهن والتعاون مع هيئات في اجلمهور.
شهادة حسن سلوك (شهادة بخصوص عدم وجود سجل جنائي).
يجب تقدمي طلبات للمناقصة حتى يوم 20.4.2016 :الساعة 12:00
الشخص امل��س��ؤول ع��ن ال��ت��واص��ل بخصوص ه��ذه املناقصة :السيد رب��اح م�ن��اع سكرتير املجلس
.054 – 2270145
املناقصة صيغت بلغة املذكر ،لكنها موجه للرجال والنساء على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس املجلس

املجلس احمللي مجد الكروم مناقصة علنية 4/2016
لقب الوظيفة :عامل اجتماعي شمولي
نسبة الوظيفة 75% :عمال1 :
وصف الوظيفة:
وكيل تغيير – ع�لاج ،مساعدة ودع��م املتوجهني للسلطة احمللية بهدف حتسني ادائهم الشخصي ،العائلي
واالجتماعي بواسطة استشارة ،ع�لاج مباشر وغير مباشر وتوجيه ملؤسسات وخدمات ذات صلة ،وفقا
للطرق واملهارات املتعارف عليها باملهنة .مسؤولية عن تزويد مساعدة لعائالت واشخاص محتاجني ،وساطة
بني هيئات مختلفة بهدف حتسني الرفاه اجلمهوري .يعمل وفقا لسياسة وزارة العمل والرفاه وقسم اخلدمات
االجتماعية.
متطلبات الوظيفة :ثقافة :اكادميية كاملة مبجال العمل االجتماعي.
مؤهالت مهنية:
رخصة مهنية/شهادة مهنة.
اختبارات تأهيل جارية/معرفة مهنية محتلنة.
تسجيل بسجل العاملني االجتماعيني.
مؤهالت شخصية:
صفات شخصية :امانة ومهارة شخصية ،ابداع وجتديد ،مبادرة ورؤية ،مثابرة ودقة بالتنفيذ ،يقظة وارشاد،
ادراك ووعي ،قدرة على التعلم ،نشاط واجتهاد ،مثابرة ونشاط ،قدرة على التعبير خطيا وشفهيا.
صفات ادارة وتنظيم (يشمل اتصال) :قدرة على اتخاذ قرارات ،قدرة على ادارة عمال وحتريكهم ،قدرة على
العمل بطاقم ،قدرة على التنظيم والتخطيط ،قدرة على التنسيق ،رقابة ومراقبة ،صالحيات ،حتمل املسؤولية،
اقامة وتطوير عالقات بني االشخاص ،قدرة على متثيل السلطة امام هيئات خارجية.
ظ��روف الوظيفة :التعامل مع ظ��روف الضغط ،معاجلة عدة مواضيع بنفس الوقت ،استمرارية ،ق��درة على
حل املشاكل.
شهادة حسن سلوك (شهادة بخصوص عدم وجود سجل جنائي).
يجب تقدمي طلبات للمناقصة حتى يوم 20.4.2016 :الساعة 12:00
الشخص املسؤول عن التواصل بخصوص هذه املناقصة :السيد رباح مناع سكرتير املجلس
.054 – 2270145
املناقصة صيغت بلغة املذكر ،لكنها موجه للرجال والنساء على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس املجلس
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املجلس احمللي مجد الكروم مناقصة علنية 3/2016
لقب الوظيفة :عامل اجتماعي جماهيري
نسبة الوظيفة 100% :عمال1 :
وصف الوظيفة:
* حتضير برنامج لتطوير جماهيري ملجموعات متنوعة في اجلمهور ،مبجال واس��ع من املشاكل
واحلاجيات.
* جمع معطيات والكشف عن مشاكل اجتماعية ،وحاجيات في اجلمهور.
* تشجيع قيادة محلية ،تنظيم السكان ،تخطيط اخلدمات ،مبادرة واقامة خدمات جديدة.
* اقامة طواقم بني املهن خللق تنسيق بالتخطيط والفعاليات اجلماهيرية .تطوير وتنسيق مع كافة
الهيئات في اجلمهور.
* تنظيم استكماالت وايام دراسية مبواضيع العمل اجلماهيري للفعالني وللمجموعات في اجلمهور.
* اشتراك بلقاءات وجلسات املتعلقة بالعمل اجلماهيري في الفرع.
متطلبات الوظيفة :ثقافة- :اكادميية كاملة مبجال العمل االجتماعي ،مفضل مهارة مبجال العمل
اجلماهيري.
تسجيل بسجل العاملني االجتماعيني.متطلبات خاصة للوظيفة:
استعداد للعمل املكثف وبساعات غير اعتيادية ،مبا في ذلك ساعات بعد الظهر واملساء.
مؤهالت شخصية:
امانة ومهارة شخصية ،ابداع وجتديد ،قدرة على العمل بظروف ضغط ،قدرة على التنظيم ،قدرة على
التعبير خطيا وشفهيا ،قدرة على توجيه اهمية لالشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.
شهادة حسن سلوك (شهادة بخصوص عدم وجود سجل جنائي).
يجب تقدمي طلبات للمناقصة حتى يوم 20.4.2016 :الساعة 12:00
الشخص امل��س��ؤول ع��ن ال��ت��واص��ل بخصوص ه��ذه املناقصة :السيد رب��اح م�ن��اع سكرتير املجلس
.054 – 2270145
املناقصة صيغت بلغة املذكر ،لكنها موجه للرجال والنساء على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس املجلس
()115

