
 

 " إعـــــــــالن"  

 " وظیفـــــــــة إشرافیة شــاغـــــرة "
 

 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 
 العالقات العامةدارة إمدیر الوظیفة : 
 . المدیر العامقطاع القطاع : 

 
 :اختصاصات الوظیفة*

تحدی��د اتجاھ��ات ال��رأي الع��ام وتعمی��ق الص��لة ب��ھ ع��ن طری��ق القی��ام باالس��تطالعات الدوری��ة 
 بالتعاون مع قطاعات البلدیة.

 .استخدام الوسائل الفعالة للتأثیر على الرأي العام 
 :القیام بدور حلقة الوصل بین كل من 
 الجمھور والجھات الخارجیة م�ن ناحی�ة واإلدارة م�ن ناحی�ة و، اإلدارة العلیا والعاملین

 أخرى.
  شرح السیاسة التي تتبعھا البلدیة لخدمة أھداف ومص�الح الم�واطنین بمختل�ف وس�ائل

 األعالم.
 یام بأعمال الزینة ورفع األعالم.الق 

تق�دیم طلب�ات الترش�یح وفق�ا للنم�وذج الخ�اص  أعالهعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة ف
 میك�ون المتق�د أنعل�ى  " 15/6/2021"  حت�ى" 1/6/2021بالترشیح ف�ي الفت�رة م�ا ب�ین " 

 ى الشروط التالیة : مستوف

ال تق��ل بی��ة تدری ةدورج��امعي تخصص��ي أو دبل�وم تخصص��ي أو مؤھ��ل  یك�ون المتق��دم حاص��ل عل�ى أن .1
 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 

س�نوات  4)  سنوات فعلیة في مج�ال العم�ل لحمل�ة المؤھ�ل الج�امعي + تض�اف 10خبرة ال تقل عن ( .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخیرتینیكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتین  أن .3
رش�ح لھ�ا وف�ق الت�درج الطبیع�ي ف�ي للوظیف�ة الم –مباش�رة  –حاصال على الوظیف�ة األدن�ى أن یكون  .4

أمض�ى م�زاوال لمھ�ام الوظیف�ة مزاول�ة وق�د السلم الوظیفي المعمول ب�ھ ف�ي ال�نظم والل�وائح المرعی�ة 
 فعلیة مدة ال تقل عن سنتین.

) م�ن نظ�ام 60وقع علیھ عقوبة تأدیبی�ة م�ن العقوب�ات المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة (أن ال یكون قد  .5
) م�ن نظ�ام الخدم�ة 68( ةد مض�ى عل�ى العقوب�ة الم�دة المح�ددة ف�ي الم�ادالخدمة المدنیة م�الم یك�ن ق�

 .المدنیة 
أن تكون لدیة رؤیة جیدة لمھام الوظیفة المرشح لھ�ا ویمتل�ك الق�درة عل�ى التط�ویر والتح�دیث الكم�ي  .6

 . والنوعي لمتطلباتھا
ا علم� – للنم�وذج المع�د ل�ذلك طبق�ا –ش�ئون الم�وظفین  إدارة إل�ىھذا و تقدم الطلب�ات 

 عد انتھاء المدة المحددة أعاله .لن یتم استالم أي من طلبات الترشیح ب بأنھ
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغیر  كما أنھ لن ینظر في

 و اهللا  ويل التوفيق ،،،،
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