
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 التراخيص واالعالناتمراقب الوظيفة : 
 انظمة الخدمات البلديةادارة : ادارة 

 . الخدماتقطاع القطاع : 

 ويتبعها: التراخيص واالعالناتاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
التنسيق مع اإلدارات المعنية بالخدمات البلدية بأفرع البلدية -1ويباشر االختصاصات التالية:: التراخيصقسم  -أ 

تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية( لدراسة وبحث مشكالت ومعوقات التطبيق  –بالمحافظات )تراخيص الخدمات البلدية 
التأكد من تطبيق القوانين واللوائح واألنظمة المتعلقة -2ص الخدمات البلدية.الفعلي فيما يتعلق بإصدار ومتابعة تراخي

القيام بالدراسات المتعلقة بتراخيص الخدمات -4تحديث اللوائح ومتابعتها.-3بإصدار تراخيص الخدمات البلدية.
لمحافظات وإدارة التخطيط البلدية وإعداد اإلحصائيات الالزمة بذلك بالتنسيق مع اإلدارات المعنية بأفرع البلدية با

 والبحوث.
دراسة كل ما يتعلق بمزايدة اإلعالنات بالمحافظات والطرق -1ويباشر االختصاصات التالية: قسم اإلعالنات: -ب

التنسيق مع الجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات -2السريعة وإعداد الشروط الفنية المتعلقة بهذه الدراسة.
المتابعة والتنسيق مع اإلدارات -3ية وإدارة المناقصات والعقود لمتابعة أعمال طرح المزايدات .وإدارة الشئون المال

المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات فيما يتعلق بالتقيد باللوائح والعقود الخاصة باإلعالنات وذلك وفقاً لألنظمة واللوائح 
 والقرارات المنظمة لذلك.

 
تقديم طلبات الترشيح وفقا للنموذج الخاص بالترشييح فيي الفتيرة  أعالهفعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة 

 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   تايا  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  أماىالمتقدم قد  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 مايى 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
أماى مزاوال لمهام الوظيفية مزاولية فعليية ميدة ال وقد الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية 

 تقل عن سنتين.
و  األعميال أهيمو خطة العمل و  األخيرتينالتي قام بها خالل السنتين  اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يتامن  أن .7

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

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 ،،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


