اعالن رقم 2017/15
اخر تاريخ لتقديم الطلبات2017-06-13 :

تعلن وزارة االشغال العامة واالسكان وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها لشغل عدد
من الوظائف (الدائمة أوعلى بند العقود) للعمل في وزارة االشغال العامة واالسكان وذلك حسب
 :المؤهالت والشروط التالية
)مهندس/ة تخطيط عمراني ،مكان العمل (:مقر الوزارة/رام هللا
)الفئة الثانية/الدرجة الرابعة(

:على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية

بكالوريوس كحد أدنى تخصص هندسة تخطيط عمراني
يفضل من لديه خبره في مجال العمل
عضوية نقابة المهندسين الفلسطينين
معرفة باللغة االنجليزية
معرفة في االنظمة المعمول بها في الدائرة الحكومية
مهارة في اعداد وكتابة التقارير
مهارة في ادارة االجتماعات
مهارة في استخدام برامج الحاسوب
مهارة االتصال والتواصل
القدرةعلى تحمل ضغظ العمل

القدرة على العمل ضمن الفريق

مساح/ة ،مكان العمل (:نابلس (
)الفئة الثالثة  /الدرجة حسب المؤهل العلمي (

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية :

ثانوية عامة مع دورة مساحة او دبلوم مساحة
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
معرفة باللغة باالنجليزية
مهارة االتصال والتواصل مع االخرين
مهارة في اعداد التقارير الفنية
مهارة التعامل مع الجمهور وحل النزاعات
مهارة في استخدام برامج الحاسوب
القدرة على تحمل ضغط العمل

رسام/ة معماري/ة ،مكان العمل (:رام هللا)
)الفئة الثانية  /الدرجة حسب المؤهل العلمي(

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية:

بكالوريوس كحد أدنى تخصص هندسة معمارية او رسم معماري

يفضل من لديه خبره في مجال العمل
معرفة بالقوانين واالنظمة الهندسية
معرفة في اجراءات الترخيص في البلديات والنقابة
مهارة في سرعة العمل وقوة المالحظة
مهارة االتصال والتواصل
d & Auto Card 2Dمهارة استخدام البرامج الهندسية للرسم 3
مهارة في اعداد التقارير الفنية
القدرة على تحمل ضغظ العمل

سائق آلية ثقيلة ،عدد()2عقد محدد المدة يجدد حسب الحاجة مكان العمل( :مقر الوزارة/رام هللا)

على ان تتوفر بالمتقدم/ة الشروط التالية :
ثانوية عامة كحد أعلى
يفضل من لديه خبرة في مجال العمل
يكون حائز على رخصة سياقة تراكتور سارية المفعول لمدة ال تقل عن عامين
أن ال تتعارض رخصة القيادة مع شروط التأمين
معرفة في مجال صيانة االليات

تقدم الطلبات المستوفاة للشروط على البوابة اإللكترونية لديوان الموظفين العام

حسب آلية تقديم الطلبات الموجودة على البوابة االلكترونية او من خالل )(www.gpc.pna.ps
استخدام تطبيق الهاتف المحمول " وظيفتي" مرفقا بالمستندات التالية:
صورة عن المؤهل العلمي  +صورة عن كشف الثانوية العامة
شهادة عضوية نقابة المهندسين الفلسطينية للوظائف اللتي تتطلب ذلك
صورة عن اثبات الشخصية الهوية او جواز السفر
صورة عن شهادة الميالد
 CVالسيرة الذاتية
صورة عن الخبرات
صورة عن الدورات
صورة شخصية
يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق  2017/06/06وحتى يوم الثالثاء الموافق
2017/06/13
علما بانه سيتم استثناء أي طلب غير مستوفي للشروط ومستكمل للبيانات.
وزير االشغال العامة واالسكان
د.م مفيد محمد الحساينة

