
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 االشراف والمتابعةمراقب الوظيفة : 
 تنمية المشاريعادارة : ادارة 

 . المشاريعقطاع القطاع : 

 ويتبعها: االشراف والمتابعةاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
المشاركة في تقييم دراسات الجدوى المقدمة من القطاع  - 1 ويباشر االختصاصات التالية:: االشراف الفنيقسم  -أ 

اإلشراف والمتابعة على مراحل التصميم األولية للمبادرات والمشاريع الخاصة والتعاون مع الجهات -2الخاص.
 المعنية فيما يتعلق بمرحلة إعداد المخططات التنفيذية.

المشاركة في تقييم دراسات الجدوى في كل ما يتعلق  -1 ويباشر االختصاصات التالية: :بعة التنفيذمتاقسم  -ب
اإلشراف على جميع مراحل التنفيذ والبناء من خالل تقارير -2بتكاليف اإلنشاء والمدة الزمنية الالزمة للتنفيذ الخ.

المستمرة على مرافق المشروع بعد إنشائها للتأكد من التزام القيام بالرقابة -3األداء المرفوعة من الجهات المختصة.
 . القطاع الخاص بالقيام بجميع أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة المطلوبة لتلك المرافق

الرقابة المستمرة على المستثمر للتأكد من ضمان  -1 ويباشر االختصاصات التالية: :متابعة إدارة المرافققسم  -ج
النظر في الشكاوى المقدمة -3المتابعة واإلشراف على بنود عقود االستثمار.-2مل على الصورة المطلوبة.سير الع

إصدار تقارير شهرية تتضمن تقديم شامل -4من قبل المواطنين أو المستأجرين فيما يتعلق باإلدارة العامة للمرافق.
 لألداء العام لشركة القطاع الخاص التي تدير المشروع.

 
تقديم طلبات الترشيح وفقا للنموذج الخاص بالترشييح فيي الفتيرة  أعالهلراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة فعلى ا

 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018ما بين " 

ال تقيل ميدتها تدريبيية  ةدورجامعي تخصصي أو دبليوم تخصصيي أو مؤهل  يكون المتقدم حاصل على أن .1
 .عن سنتان بعد الثانوية 

سينوات لحملية  4(  سنوات فعلية في مجال العمل لحملة المؤهل الجيامعي   تضياف 8خبرة ال تقل عن ) .2
 الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أمضىد المتقدم ق أن يكون .4
( ميين قييانون 28وقييع عليييه عقوبيية تأديبييية ميين العقوبيات المنصييوص عليهييا فييي المييادة )أن ال يكيون قييد  .5

( من نظام الخدمة المدنيية ميالم يكين قيد مضيى عليى العقوبية الميدة المحيددة 60الخدمة المدنية والمادة )
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و )68المنصوص عليها في المادتين )

للوظيفة المرشح لها وفق التيدرج الطبيعيي فيي السيلم  –مباشرة  –ألدنى حاصال على الوظيفة اأن يكون  .6
أمضى مزاوال لمهام الوظيفية مزاولية فعليية ميدة ال وقد الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية 

 تقل عن سنتين.
و  األعميال أهيمالعمل و  و خطة األخيرتينالتي قام بها خالل السنتين  اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و االرتقياء بيه و تكيون تحيت نظير  األداءجوانب التطوير التي سوف يقوم بها في المستقبل بما يحقق رفيع مسيتوى 
 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسيةو احد العناصر  اإلشرافيةلجنة اختيار و تقييم شغل الوظائف 

لين ييتم اسيتالم أن مين  بأنيهعلميا  – للنموذج المعيد ليذلك طبقا –شئون الموظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة المحددة أعاله .طلبات الترشيح ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


