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 ثقافة والفنون واالعالملا قسم: مركز/ة شاغرة  وظيفةعالن عن ا

 

 شاغرة  يفةيعلن عن قبوله تقديم طلبات لوظعاية المجلس المحلي رب جديدة المكرالمركز الجماهيري 

  .قسم الثقافة واالعالممركز/ة  –

  50% نسبة الوظيفة :

  ماهية الوظيفة :

  .برامج وفعاليات ثقافيةشمل تتجهيز خطة عمل سنوية , • 

  .قامة موقع للتواصل االجتماعي للمركزا• 

  . نشر فعاليات المركزاعالن و• 

  .قامة مهرجانات سنويةا• 

 ادارة لجان متطوعين من اجل العمل الجماهيري.• 

  شروط الوظيفة :

 معترف به.لقب اول . 1

 . خبرة في االعالم والنشر.2

  ادارة برامج تربوية جماهيرية , تحضير وتنفيذ مشاريع تربوية في مجال عمله . فيخبرة  .3

  معايير الوظيفة :

  . مهرجانات ثقافية وفنية تنظيمصاحب قدرة على ادارة و• 

  صاحب قدرة على ادارة, تنظيم وتشغيل طاقم .• 

  صاحب قدرة عمل بشراكات .• 

  قراءة, كتابة ومحادثة . –والعبرية  صاحب قدرة تعبير و معرفة اللغة العربية• 

  العمل في ساعات غير اعتيادية .• 

 

 الثنينا يوم صيات حتى موعد اقصاه :على المتقدمين المالئمين التوجه كتابيا وارفاق : سيرة ذاتية , شهادات, تو

 المجلس ة مكتب رئيسمديرالسيدة جيهان ملحم  تسلم الطلبات ليد  .14:00: الساعة 2019-9-30 تاريخ

 بمغلف مغلق . المتقدمون الغير مالئمون لن يتم استدعائهم للجنة الفحص والقبول .

  

  النص اعاله موجه للذكور و االناث .

 

 جديدة المكر -ادارة المركز الجماهيري–م مع االحترا
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 سكرتيرة للمركز الجماهيري: شاغرة  وظيفةعالن عن ا

 

 شاغرة  يفةيعلن عن قبوله تقديم طلبات لوظعاية المجلس المحلي ربجديدة المكر المركز الجماهيري 

  .سكرتيرة للمركز الجماهيري –

  %100 :نسبة الوظيفة 

  ماهية الوظيفة :

 ادارة شؤون مكتب المركز• 

  .تحضير ملفات لكل عاملي المركز• 

  . E.mailجادة الطباعة,  ا• 

  .استعمال الحاسوب• 

  الوظيفة :شروط 

 شهادة سكرتيرية معترف بها من قبل وزارة العمل.. 1

 . خبرة مؤكدة في العمل.2

 

  معايير الوظيفة :

  .نظيم المكتبيتالدارة واالقدرة على  ةصاحب• 

  . لتواصل مع الجمهوردرة على اصاحب ق• 

  .قراءة, كتابة ومحادثة  –صاحب قدرة تعبير و معرفة اللغة العربية والعبرية • 

 

 يوم صيات حتى موعد اقصاه:التوجه كتابيا وارفاق : سيرة ذاتية , شهادات, تو اتالمالئمات على المتقدم

ة مكتب رئيس مديرالسيدة جيهان ملحم  تسلم الطلبات ليد  .14:00الساعة:  2019-9-30 تاريخ الثنينا

 الفحص والقبول . بمغلف مغلق . المتقدمون الغير مالئمون لن يتم استدعائهم للجنة المجلس

 

 

 جديدة المكر -ادارة المركز الجماهيري–م مع االحترا
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 رياضة ودورات اعالن عن وظيفة شاغرة : مركز

 

 المركز الجماهيري جديدة المكر برعاية المجلس المحلي يعلن عن قبوله تقديم طلبات لوظيفة شاغرة 

  .رياضة ودورات مركز –

  50% نسبة الوظيفة :
  ماهية الوظيفة :

  .فعيل مجال الرياضة الشعبيةت• 
  .اطر رياضية في مجال كرة السلة, المالكمة...اقامة • 
  .كتابة برامج على مدار السنة• 
  .دورات لمختلف االجيالاقامة • 
 .لرياضةال امج فيتطوعي  عمل ادارة لجان• 

  شروط الوظيفة :
 .مرشد مؤهل مدرب مؤهل من قبل معهد وينجت /. 1

  معايير الوظيفة :
  .مجال الرياضة الشعبية في المركز الجماهيريصاحب قدرة على ادارة • 
  .لتعامل مع طاقم مدربين في شتى المجاالت الرياضيةصاحب قدرة على ا• 
  .ادارة مخيمات تدريب ومخيمات صيفية• 
 

االثنين  يوم , شهادات, توصيات حتى موعد اقصاه : على المتقدمين المالئمين التوجه كتابيا وارفاق : سيرة ذاتية
. تسلم الطلبات ليد  السيدة جيهان ملحم مديرة مكتب رئيس المجلس 14:00الساعة:  2019-9-30تاريخ 

 بمغلف مغلق . المتقدمون الغير مالئمون لن يتم استدعائهم للجنة الفحص والقبول .

  

 

 دة المكرجدي -ادارة المركز الجماهيري–مع االحترام 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  الطفولة المبكرة والعائلة : مركزةشاغرة  وظيفةعالن عن ا

 

 شاغرة  يفةيعلن عن قبوله تقديم طلبات لوظعاية المجلس المحلي ربجديدة المكر المركز الجماهيري 

  .ة الطفولة المبكرة والعائلةمركز –

  100% نسبة الوظيفة :

  ماهية الوظيفة :

  .ميزانية في مجال عملهاشمل تتجهيز خطة عمل سنوية , • 

  .دارة لجان في مجال عملهاا• 

   .عمل وفق توجيهات المسؤولين في المركز الجماهيري ووفق توجيهات من وزارة التربية والتعليملا• 

 .مشروع البراعم من قبل وزارة التربية والتعليم ادارة• 

  شروط الوظيفة :

 .ري في الطفولة / التربيةاجبا لقب اول. 1

  معايير الوظيفة :

  . مهرجانات  تنظيمالدارة واالقدرة على  ةصاحب• 

  وتشغيل طاقم . صاحب قدرة على ادارة• 

  صاحب قدرة عمل بشراكات .• 

 العمل في ساعات غير اعتيادية .• 

  . Officeالعمل ببرنامج الحاسوب قدرة على ال• 

 

 الثنينيوم ا صيات حتى موعد اقصاه :التوجه كتابيا وارفاق : سيرة ذاتية , شهادات, توعلى المتقدمين المالئمين 

 ة مكتب رئيس المجلسمديرالسيدة جيهان ملحم  تسلم الطلبات ليد  .14:00الساعة:  2019-9-30 تاريخ

 بمغلف مغلق . المتقدمون الغير مالئمون لن يتم استدعائهم للجنة الفحص والقبول .

  

 جديدة المكر -ادارة المركز الجماهيري–م االحترامع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 3دير حسابات درجة : مشاغرة  وظيفةعالن عن ا

 

 شاغرة  يفةيعلن عن قبوله تقديم طلبات لوظعاية المجلس المحلي ربجديدة المكر المركز الجماهيري 

  .3دير حسابات درجة م –

  50% نسبة الوظيفة :

  ماهية الوظيفة :

  .ميزانية سنوية للمركز الجماهيريتجهيز • 

  .مخرجاتعداد تقرير شهري مدخوالت / ا• 

  . لتعامل مع مؤسسات وتقديم التقاريرا• 

  .عداد معاشات شهرية لطاقم العاملينا• 

 

  شروط الوظيفة :

 .(3סוג بادارة الحسابات ) 3حاصل على درجة . 1

 .سنوات  3. خبرة مثبتة في الحقل 2

  لوظيفة :معايير ا

  . ( في ادارة الحسابات3لقب )درجة صاحب • 

  תוכנות חשבשבת והרגל(التمكن من استعمال )• 

 

 الثنينيوم ا صيات حتى موعد اقصاه :على المتقدمين المالئمين التوجه كتابيا وارفاق : سيرة ذاتية , شهادات, تو

 ة مكتب رئيس المجلسمديرالسيدة جيهان ملحم  تسلم الطلبات ليد  .14:00الساعة:  2019-9-30 تاريخ

 بمغلف مغلق . المتقدمون الغير مالئمون لن يتم استدعائهم للجنة الفحص والقبول .

  

  النص اعاله موجه للذكور و االناث .

 

 جديدة المكر -ادارة المركز الجماهيري–م مع االحترا

 

 

 

 

 


