
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 الخدمات والصيانةمراقب الوظيفة : 
 شئون الجنائزادارة : ادارة 

 . الخدماتقطاع القطاع : 

 ويتبعها: الخدمات والصيانةاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
متابعة ما ينشر في الصحف اليومية من شكاوى أو مقترحات -1 ويباشر االختصاصات التالية: المتابعة:قسم  -أ 

إعداد االشتراطات الفنية وغيرها بخصوص -2تتعلق بالمهام الموكلة لإلدارة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.
ابوق وسيارات اإلسعاف الخاصة بنقل الموتي المناقصات بالعقود المختلفة لإلدارة والمتعلقة بعقود النظافة والط

دراسة كافة المشكالت اإلدارية والوظيفية التي -3والجهات ذات االختصاص.والعقود بالتنسيق مع إدارة المناقصات 
متابعة وتنفيذ مراقبات وأقسام اإلدارة -4تعيق العمل واقتراح الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة.

إعداد التقارير -5لقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل والمساهمة في تطويرها وفق مصلحة العمل.بالقرارات وا
التنسيق مع إدارة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية والجهات ذات االختصاص -6الدورية بنشاط اإلدارة.

 لة لإلدارة.حول األمور الشرعية المرتبطة باألعمال والمهام الواجبات الموك

القيمممام بتممموفير كافمممة األقمشمممة الالزممممة ل كفمممان -1قسمممم الطلبمممات والصيانة:ويباشمممر االختصاصمممات التاليمممة: -ب
صميانة مبماني ومنشمات المقمابر -3إعداد األكفان الالزممة للمتموفين ممن الرجمال والنسماء واألطفمال.-2ومستلزماتها.

األجهممزة الكهربائيممة والسمميارات وااليممات التابعممة لممإلدارة بالتنسمميق مممع صمميانة -4والمغيسممالت والمحافظممة عليهمما 
القيممام بكافممة األعمممال -6تشممجير المقممابر ومتابعممة صمميانتها ورعايتهمما.-5اإلدارات المختصممة داخممل وخممارد البلديممة.

ع الجهمات حصمر وتموفير كافمة احتياجمات المقمابر والمغيسمالت بالتنسميق مم-7المرتبطة بنظافمة المقمابر والغيسمالت.
توفير المساكن الالزمة للحافرين والمغسلين بكافة المحافظات المختلفة بالتعاون مع إدارة أممال  الدولمة -8المعنية.

المتابعة واإلشراف على المساكن التابعة لإلدارة بمحافظات الكويت -9وفقاً للقوانين واللوائح واألنظمة ذات العالقة.
ظم والقوانين ذات العالقة ممن قبمل كافمة المسمتفيدين ممن العماملين المسمتغلين لتلم  المختلفة والتحقق من التقيد بالن

 المساكن.

استقبال نداءات نقل الوفيمات ممن كافمة الجهمات علمى -1قسم سيارات نقل الموتى:ويباشر االختصاصات التالية: -جـ
حابها بتجهيممز وتغسممميل البيممموتك وكافممة األمممماكن التممي يقمموم أصممم -الطممب الشممرعي -مممدار السمماعة سالمستشمممفيات

النقل بواسطة سيارات اإلسعاف المجهزة إلى المقابر تمهيداً للقيام بأعمال الدفن أو العمل على نقلها إلى -2موتاهم.
متابعممة كافممة أعمممال النقممل والعمممل علممى تمموفير كافممة االحتياجممات مممن أجممل سممرعة إنجمماز األعمممال -3خممارد الممبالد.

 المطلوبة من القسم.

تسمجيل أسمماء المتموفين فمي سمجل عمام للوفيمات ممن -1ت والوفيات:ويباشمر االختصاصمات التاليمة:قسم السجال -د
التنسميق ممع الجهمات المعنيمة فمي نقمل واسمتالم -2واقع تصاريح الدفن التي تصدر ممن الجهمات الصمحية المختصمة.

لجهممات الطالبممة مممن إصممدار شممهادات دفممن المتمموفين إلممى ا-4حفممظ سممجالت الوفيممات.-3حمماالت الممدفن خممارد الممبالد.
والجثممم مممن مكممان إلممى  خممر وفممق  الرفمماتإصممدار تصمماريح نقممل -5المممواطنين أو الجهممات المختصممة ذات العالقممة.
إعممداد وتموفير التقممارير واإلحصمائيات الدوريممة عمن المتمموفين وذلمم  -6القموانين واللمموائح ذات العالقمة بهممذا الشمأن.

 لتصاريح الخاصة بوضع الشواهد على القبور وفق النظم إصدار ا-7لتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة.

 
تقديم طلبات الترشيح وفقا للنموذد الخاص بالترشميح فمي الفتمرة  أعالهفعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة 

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

ال تقمل ممدتها تدريبيمة  ةدورجامعي تخصصي أو دبلموم تخصصمي أو مؤهل  يكون المتقدم حاصل على أن .1
 .عن سنتان بعد الثانوية 

سمنوات لحملمة  4ك  سنوات فعلية في مجال العمل لحملة المؤهل الجمامعي   تضماف 8خبرة ال تقل عن س .2
 الدبلوم .

 . ألخيرتينايكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن يكون .4
ك مممن قممانون 28وقممع عليممه عقوبممة تأديبيممة مممن العقوبمات المنصمموص عليهمما فممي المممادة سأن ال يكمون قممد  .5

ك من نظام الخدمة المدنيمة ممالم يكمن قمد مضمى علمى العقوبمة الممدة المحمددة 60الخدمة المدنية والمادة س
 .ك من نظام الخدمة المدنية 70ك و س68المنصوص عليها في المادتين س



للوظيفة المرشح لها وفق التمدرد الطبيعمي فمي السملم  –مباشرة  –ألدنى حاصال على الوظيفة اأن يكون  .6
أمضى مزاوال لمهام الوظيفمة مزاولمة فعليمة ممدة ال وقد الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية 

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

و االرتقماء بمه و تكمون تحمت نظمر  األداءجوانب التطوير التي سوف يقوم بها في المستقبل بما يحقق رفمع مسمتوى 
 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسيةو احد العناصر  اإلشرافيةلجنة اختيار و تقييم شغل الوظائف 

لمن يمتم اسمتالم أن ممن  بأنمهعلمما  – للنموذد المعمد لمذل  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 ،،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


