الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــــــوسة

بــالغ إنـتــداب

بلديــــة زاويــــــــة سوسة

تعــتزم بلــــــدية زاوية ســـــــوسة إجراء إمتحــــــان و اختبار مهنيين النتداب  30عملة لفائدتها من الصنفين
الثالث و الخامس لتسديد بعض الشغور حسب البيانات التالية :
العدد
المطلوب

02

الترتيب المهني الصنف

رافع
فضالت

الثاث

المشموالت

رفع جميع الفضالت بالساحاتالعمومية و الشوارع و االنهج واالزقة

الشروط
المطلوبة

يستحسن ان
يكون متعلما .

الكفاءة المشترطة

تـاريخ اجـراء االختبار و
االمتحان المهني

تاريخ ختم الترشحاات

قادر على القيام باعمالتتطلب مؤهالت بدنية .

 افراغ اوعية الفضالت المنزلية . كنس االنهج و المجاري و االرصفة 62اكتوبر  62 6302سبتمبر6302

و االيام الموالية

10

كهربائي

الخامس مكلف بانجاز كل العمليات المتعلقة

تنوير

باالنارة العمومية و صيانة مختلف

عمومي

تجهيزاتها .

متحصل على شهادة
الكفاءة المهنية في
إختصاص
كهرباءتنوير عمومي

الوثائق المطلوبة عند الترشح لالختبار و االمتحان المهني :
مطلب ترشح باسم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة مكتوب على ورق عادي يحدد فيه المترشح االختصاص .نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية .صورة شمسية .نسخة مجردة من الشهادة العلمية او المهنية مصحوبة بالنسبة للشهائد االجنبية بشهادة معادلة .(  ) 0ظروف متنبرة مضمونة الوصول تحمل عنوان المترشح .بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب ارفاق الملف بشهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية او ما يفيد التسجيل بمكتب
التشغيل لطرح المدة من السن القانونية القصوى للمعني باالمر و المحددة ب 03سنة.
عند النجاح في االختبار او االمتحان المهني:
مضمون من سجل السوابق العدلية (االصل بطاقة عدد  0لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من سنة )مضمون من رسم الوالدة لم يمض على تاريخ تسليمه اكثر من سنة .شهادة طبية اصلية لم يمض على تاريخ تسليمها اكثر من  0اشهر تثبت ان المترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية و الذهنية المطلوبةليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية .
 مالحظة  :ترسل مطالب الترشح للمشاركة في االمتحان واالختبار المهنيين بعد تحديد االختصاص الذي اختاره المترشح
مرفوقة بالوثائق المطلوبة الى بلدية زاوية سوسة باسم السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة شارع 00
جانفي . 0300
 حدد اخر اجل لقبول الترشحات يوم  62سبتمبر  6302بدخول الغاية و كل مطلب يرد على البلدية بعد االجل المحدد او غير
مكتمل الوثائق المذكورة يعتبر مرفوضا و يكون طابع البريد او تاريخ التضمين بمكتب الضبط دليال على ذلك .
 يقع في االبان تحديد مكان اجراء االختبار و االمتحان المهنيين باالستدعاءات الفردية للمترشحين الذين قبلت ترشحاتهم .
 المرجع  :مقــرر السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة مؤرخ في  00فيفري  6302و المتعلق بفتــح اختبار
و امتحان مهنيين النتداب عملة من الوحدة االولى و الثانية و المصادق عليه بتاريخ  30ماي .6302

