
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 الخدمات االنشائيةمراقب الوظيفة : 
 االنشاءاتادارة : ادارة 

 . المشاريعقطاع القطاع : 

 ويتبعها: الخدمات االنشائيةاختصاصات الوظيفة : مراقبة 

صيانة مرافق ومنشآت البلدية والمتعلقة بالخدمات  - 1 ويباشر االختصاصات التالية:: الصيانةقسم  -أ 
 تنفيذ طلبات الصيانة الطارئة بجميع مباني البلدية المختلفة.-2الكهربائية والميكانيكية وأعمال التجارة.

والتدقيق على إنجاز وتنفيذ كافة القيام باإلشراف والمتابعة  -1 ويباشر االختصاصات التالية: :التنفيذقسم  -ب
-2المشاريع اإلنشائية التي يتم تنفيذها في البلدية سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى أو الخاصة والصغيرة.

مراجعة كافة المخططات التنفيذية وإصدار شهادة الدفع االبتدائية للمقاولين حسب مراحل تنفيذ األعمال 
 اإلنشائية.

 

تقيديم طلبيات الترشيي  وفقيا للنميوذا الخيار بالترشيي  فيي  أعيه التقدم للترشيي  للوظيفية فعلى الراغبين في 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقييل تدريبييية  ةدورجييامعي تخصصييي أو دبلييوم تخصصييي أو مؤهييل  يكييون المتقييدم حاصييل علييى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سيينوات  4(  سينوات فعليية فيي مجييال العميل لحملية المؤهيل الجيامعي   ت ياف 8خبيرة ال تقيل عين   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أم ىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مين قيانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبيات المنصيور عليهيا فيي الميادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ى على العقوبة الميدة المحيددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصور عليها في المادتين  

للوظيفية المرشي  لهيا وفيق التيدرا الطبيعيي فيي  –مباشيرة  –حاصه عليى الوظيفية األدنيى أن يكون  .6
أم يى ميزاوال لمهيام الوظيفية مزاولية وقيد السلم اليوظيفي المعميول بيه فيي الينظم والليوائ  المرعيية 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
و خطية العميل و  األخييرتينتين التي قام بها خهل السين اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التيي سيوف يقيوم بهيا فيي المسيتقبل بميا يحقيق رفيع مسيتوى  األعمال أهم
و احييد العناصييير  اإلشييرافيةاالرتقيياء بييه و تكييون تحييت نظيير لجنيية اختييييار و تقييييم شييغل الوظييائف 

 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسية
لين ييتم اسيتهم أ   بأنيهعلميا  – للنميوذا المعيد ليذل  طبقيا –شئون الميوظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات * 

 عد انتهاء المدة المحددة أعه  .من طلبات الترشي  ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 

 

 



 


