
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 تراخيص السالمة .مراقب الوظيفة : 

 . السالمةادارة :  اإلدارة
 . االحمديالفرع : فرع بلدية محافظة 

 . حولي واالحمديقطاع القطاع : 
 -:اختصاصات األقسام التي تتبعه وهييباشر اختصاصات الوظيفة :

إصممدار وتيديممد تممراخيص السممالمة لكافممة أ ممواع  -1 ويباشممر االختصاصممات التاليممة:: تممراخيص السممالمةقسممم  - أ
المشاريع والطرق وسكن العمال والزراعة والسكن الخاص والمواقع المؤقتة للتشوي ات والمكاتب ومما يتبعاما ممن 

إصمدار تصماري  -2شاادات سالمة و ظافة مواقع العمل وفق اإليمراءات والم ظم المتبعمة .إ شاءات مؤقتة وإصدار 
الت سيق مع إدارة أمالك الدولة بشمنن تحريمر عقمود إييمار أممالك -3خيام الحراسة والرقابة لكافة أ واع المشاريع .

إعمداد -5والمراسمالت . إعمداد أرشميخ خماص لكافمة أ مواع المرخص والتصماري -4الدولة لكافمة أ مواع التشموي ات .
واإلفمرا  ع اما وأعمداد  صومتابعة الكتب الخاصة بالتنمي ات ال قدية والكفاالت المصرفية المتعلقة بإصمدار التمراخي

 المراسالت األخرى المكملة لاا .
القيام بالكشخ والتحقيق في الحوادث التي تقع في المشاريع  -1ويباشر االختصاصات التالية: : الحوادثقسم  –ب 

التي هي قيد اإل شاء والتي قد ت يم عن ) السـقوط من السقالة أو السقوط من أعلى ، اإلصابة بسمبب سمقوط ممواد 
مممن أعلممى المبمما ي ، اإلصممابة بممندوات العمممل ، السممقوط مممن فتحممة السمملم أو مممن السممقخ ، اإلصممابة بسممبب الكممرين 

إعداد التقارير الف ية المتعلقة بمالحوادث التمي -2الخ ( .  –صاعد المختلفة ، اإلصابة  تيية الحريق والكارباء والم
تقع في مواقع األعمال اإل شائية وبيان أسباب وقوعاا بعدً إيراء الكشخ على هذه المواقع وتوييااا إلى الياات 

إعممداد إحصماءات دوريمة بممالحوادث وفمق أ واعامما -3رياما .المعي مة داخمل البلديممة )أما مة سمر لي ممة السمالمة ( وخا
تطبيق شروط واحتيايات السالمة بالمواقع التمي تقمع فياما حموادث -4وموافاة أما ه سر لي ه السالمة ب سخ م اا .

لتي يممب أيممة  ةأو كمموارث بالت سمميق مممع الياممات المع يممة داخممل وخممار  البلديممة وودممع العالمممات اإلرشممادية الالزممم
 مخاطر.

تقديم طلبات الترشيح وفقاا للمواو ا الصااا بالترشايح فاي الفتار  واا  أعالهعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة ف
 ى الشروط التالية : وستوف ميكون الوتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018بين " 
ال تقمل ممدتاا تدريبيمة  ةدوريامعي تخصصي أو دبلموم تخصصمي أو مؤهل  يكون المتقدم حاصل على أن .1

 .عن س تان بعد الثا وية 
سم وات لحملمة  4(  س وات فعلية في ميال العمل لحملة المؤهل اليمامعي   تدماخ 8خبرة ال تقل عن ) .2

 الدبلوم .
 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في الس تين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتاا خمس س وات على  أمدىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مممن قمما ون 28وقممع عليممه عقوبممة تنديبيممة مممن العقوبمات الم صمموص عليامما فممي المممادة )أن ال يكمون قممد  .5

( من  ظام الخدمة المد يمة ممالم يكمن قمد مدمى علمى العقوبمة الممدة المحمددة 60الخدمة المد ية والمادة )
 .( من  ظام الخدمة المد ية 70( و )68الم صوص علياا في المادتين )

للوظيفة المرش  لاا وفق التمدر  الطبيعمي فمي السملم  –مباشرة  –ألد ى حاصال على الوظيفة اأن يكون  .6
أمدى مزاوال لماام الوظيفمة مزاولمة فعليمة ممدة ال وقد الوظيفي المعمول به في ال ظم واللوائ  المرعية 

 تقل عن س تين.
 أهممالعممل و  و خطة األخيرتينالتي قام باا خالل الس تين  اإل يازات أهميرفق المتقدم تقرير يتدمن  أن .7

و االرتقاء بمه  األداءو يوا ب التطوير التي سوخ يقوم باا في المستقبل بما يحقق رفع مستوى  األعمال
 أمامفي التقييم  األساسيةو احد الع اصر  اإلشرافيةو تكون تحت  ظر لي ة اختيار و تقييم شغل الوظائخ 

 اللي ة .
لن يتم استالم أي  بن هعلما  – لل موذ  المعد لذلك طبقا –شئون الموظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات 

 عد ا تااء المدة المحددة أعاله .من طلبات الترشي  ب
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أ ه لن ي ظر في

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،
 
 



 


