املعهد الفرنسي في القدس يسعى إلى توظيف سائق
تجدون في الوثيقة املرفقة تفاصيل عن املؤهالت املطلوبة وشروط التعيني.
تُرسل الطلبات )السيرة الذاتية  CVورسالة دوافع  +صورة عن الهوية  +صورة عن رخصة السواقة( على البريد
اإللكتروني التالي:
scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr

فـــرصـــة عـــمـــل
املعهد الفرنسي في القدس يسعى إلى توظيف سائق
املهام :سائق
املؤسسة :املعهد الفرنسي في القدس
نوع التعيني :عقد عمل وفق القانون املحلي ،محدد املدة ويمكن تغييره إلى عقد غير محدد املدة
تاريخ بداية العقد :في أقرب وقت ممكن

نبذة عن طبيعة العمل
ييس[[ر ال[[سائ[[ق ت[[نقالت امل[[وظ[[فني وال[[شخصيات وال[[زائ[[ري[[ن وك[[ذل[[ك إي[[صال ال[[بري[[د ض[[من م[[ناط[[ق ال[[ضفة ال[[غرب[[ية وال[[قدس
وإس [[رائ [[يل .وي [[نبغي أن ي [[حترم ال [[سائ [[ق ق [[وان [[ني ال [[سير وأن ي [[لتزم ب [[قواع [[د األم [[ان وال [[حيطة والح [[ذر أث [[ناء ال [[قيادة .ك [[ما
ينبغي أن يحرص على صيانة مركبة العمل )من الداخل ومن الخارج( التي ستوكل إليه مهمة قيادتها.

تفاصيل األنشطة الرئيسة
-

توصيل املوظفني في تنقالتهم املهنية وتوصيل غيرهم من األشخاص أثناء الزيارات أو الفعاليات
إيصال وثائق إلى السلطات املحلية أو الشركاء أو كليهما
إيصال البريد إلى العنوان املحددة أو إلى املكاتب البريدية
تيسير التنقل بني فروع املعهد الفرنسي في القدس والدوائر التابعة للقنصلية العامة
متابعة الصيانة اليومية للمركبة واالنتباه إلى مواعيد الفحوص التقنية
االهتمام بنظافة املركبة )من الداخل ومن الخارج(
الحرص دوما على جهوزية املركبة وملئها بالوقود بانتظام.

املؤهالت واملهارات املطلوبة
ال dd d dتعليم أو ال dd d dخبرة
العملية أو كالهما
اللغات املطلوبة

-

خبرة  4سنوات في السواقة
حيازة رخصة سواقة إسرائيلية سارية املفعول
معرفة بمهارات اإلسعاف األولية

إتقان العربية واإلنجليزية – إملام جيد بالعبرية – ومن األفضل معرفة الفرنسية

م dd dعرف dd dة ال dd dكمبيوت dd dر استخدام اإلنترنت في البحث )ملعرفة الطرق والعناوين(
والبرامج
غير ذلك

-

القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات
مطلوب الجهوزية واملرونة )فساعات العمل ومواعيدها متغيرة(
التحفظ والصبر
الهيئة ممتازة
الخلو من السوابق القضائية

شروط التعيني
•
•
•
•

الدوام كامل على مدار  5أيام في األسبوع
ساعات العمل ومواعيدها تتغير حسب حاجات الخدمة
العقد وفق القانون املحلي – واألجر وفق الكادر الوظيفي للمعهد الفرنسي في القدس
يخضع املوظف إلى فترة التجريبية مدتها  3أشهر

الستكمال الطلبات
➢ فddرصddة الddعمل مddوجddهة فddقط املddقيمني فddي الddبالد والddحائddزيddن عddلى تddصريddح عddمل وعddلى رخddصة
سواقة إسرائيلية
➢ ي [[جب أن ي [[رف [[ق امل [[تقدم :ال [[سيرة ال [[ذات [[ية )ب [[ال [[فرن [[سية أو اإلنج [[ليزي [[ة( وص [[ورة ع [[ن ال [[هوي [[ة وص [[ورة ع [[ن رخ [[صة
السواقة وبيانات االتصال باألشخاص املرجعيني
آخ[ [[ر م[ [[وع[ [[د ل[ [[لتقدي[ [[م :ق ddبل ) 10/6/2018م ddوع ddدا ن ddهائ ddيا ص ddارم ddا( ب[ [[ال[ [[بري[ [[د اإلل[ [[كترون[ [[ي ع[ [[لى اإلي[ [[ميل ال[ [[تال[ [[ي:
scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr
➢ يرجى وضع "] "Poste de chauffeurأي وظيفة سائق[ في خانة املوضوع

