
املعهد الفرنسي في القدس يسعى إلى توظيف سائق

تجدون في الوثيقة املرفقة تفاصيل عن املؤهالت املطلوبة وشروط التعيني.
تُرسل الطلبات (السيرة الذاتية CV ورسالة دوافع + صورة عن الهوية + صورة عن رخصة السواقة) على البريد 

اإللكتروني التالي:
 scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr

فـــرصـــة عـــمـــل
املعهد الفرنسي في القدس يسعى إلى توظيف سائق

املهام: سائق
املؤسسة: املعهد الفرنسي في القدس

نوع التعيني: عقد عمل وفق القانون املحلي، محدد املدة ويمكن تغييره إلى عقد غير محدد املدة
تاريخ بداية العقد: في أقرب وقت ممكن 

نبذة عن طبيعة العمل

ييســر الــسائــق تــنقالت املــوظــفني والــشخصيات والــزائــريــن وكــذلــك إيــصال الــبريــد ضــمن مــناطــق الــضفة الــغربــية والــقدس 
وإســـرائـــيل. ويـــنبغي أن يـــحترم الـــسائـــق قـــوانـــني الـــسير وأن يـــلتزم بـــقواعـــد األمـــان والـــحيطة والحـــذر أثـــناء الـــقيادة. كـــما 

ينبغي أن يحرص على صيانة مركبة العمل (من الداخل ومن الخارج) التي ستوكل إليه مهمة قيادتها.

تفاصيل األنشطة الرئيسة

توصيل املوظفني في تنقالتهم املهنية وتوصيل غيرهم من األشخاص أثناء الزيارات أو الفعاليات-
إيصال وثائق إلى السلطات املحلية أو الشركاء أو كليهما-
إيصال البريد إلى العنوان املحددة أو إلى املكاتب البريدية-
تيسير التنقل بني فروع املعهد الفرنسي في القدس والدوائر التابعة للقنصلية العامة-
متابعة الصيانة اليومية للمركبة واالنتباه إلى مواعيد الفحوص التقنية-
االهتمام بنظافة املركبة (من الداخل ومن الخارج)-
الحرص دوما على جهوزية املركبة وملئها بالوقود بانتظام.-

املؤهالت واملهارات املطلوبة

الـــــــتعليم أو الـــــــخبرة 
العملية أو كالهما

خبرة 4 سنوات في السواقة-
حيازة رخصة سواقة إسرائيلية سارية املفعول-
معرفة بمهارات اإلسعاف األولية-

إتقان العربية واإلنجليزية – إملام جيد بالعبرية – ومن األفضل معرفة الفرنسيةاللغات املطلوبة

mailto:scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr


مـــــعرفـــــة الـــــكمبيوتـــــر 
والبرامج

استخدام اإلنترنت في البحث (ملعرفة الطرق والعناوين)

القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات-غير ذلك
مطلوب الجهوزية واملرونة (فساعات العمل ومواعيدها متغيرة)-
التحفظ والصبر-
الهيئة ممتازة-
الخلو من السوابق القضائية-

شروط التعيني

الدوام كامل على مدار 5 أيام في األسبوع•
ساعات العمل ومواعيدها تتغير حسب حاجات الخدمة•
العقد وفق القانون املحلي – واألجر وفق الكادر الوظيفي للمعهد الفرنسي في القدس•
يخضع املوظف إلى فترة التجريبية مدتها 3 أشهر•

الستكمال الطلبات

فــرصــة الــعمل مــوجــهة فــقط املــقيمني فــي الــبالد والــحائــزيــن عــلى تــصريــح عــمل وعــلى رخــصة ➢
سواقة إسرائيلية

يـــجب أن يـــرفـــق املـــتقدم: الـــسيرة الـــذاتـــية (بـــالـــفرنـــسية أو اإلنجـــليزيـــة) وصـــورة عـــن الـــهويـــة وصـــورة عـــن رخـــصة ➢
السواقة وبيانات االتصال باألشخاص املرجعيني

آخـــــر مـــــوعـــــد لـــــلتقديـــــم: قـــبل 10/6/2018 (مـــوعـــدا نـــهائـــيا صـــارمـــا) بـــــالـــــبريـــــد اإللـــــكترونـــــي عـــــلى اإليـــــميل الـــــتالـــــي: 
 scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr

يرجى وضع "Poste de chauffeur" [أي وظيفة سائق] في خانة املوضوع➢


