
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 . تراخيص االعالناتمراقب الوظيفة : 
 .  تراخيص الخدمات البلديةادارة :  اإلدارة

 الفرع : فرع بلدية محافظة العاصمة .
 . العاصمة ومبارك الكبيرقطاع القطاع : 

 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :

إصردار وتدديرد ترراخيص اإلعالنرات المختلفرة  -1 ويباشرر االختصاصرات التاليرة::ترراخيص االعالنرات قسم  - أ
لالئحرة على الوادهات والمحالت والمباني والساحات العامة والشوارع والسيارات وكافة أنواع اإلعالنات وفقرا  

تنفيررع  -3تحديررد المواقررم المقترحررة بالنسرربة إلعالنررات الشرروارع. -2اإلعالنررات واللرروائخ األخرررا عات العالقررة.
 االشتراطات الفنية وفقا  للوائخ والقرارات الصادرة في شأن تنظيم تراخيص اإلعالنات داخل نطاق المحافظة.

تقدمي  للبد ا التريديل يفقد  للج ديخا ال د    أعده فعلى الراغبين في التقدم  للتريديل لليفي د  
  يكدددين ال تقدددم أنعلدددى    6/9/2018   حتدددى  1/8/2018ب لتريدديل فدددي ال تدددر   ددد  بددين   

 ى اليريل الت لي  :  ستيف

ال تقررل تدريبيررة  ةدوردررامعي تخصصرري أو دبلرروم تخصصرري أو مؤهررل  يكررون المتقرردم حاصررل علررى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سررنوات  4(  سرنوات فعليرة فري مدررال العمرل لحملرة المؤهرل الدرامعي   ت را  8خبررة ال تقرل عرن   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات على  أم ىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مرن قرانون 28وقم عليه عقوبة تأديبية من العقوبرات المنصروص عليهرا فري المرادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ى على العقوبة المردة المحرددة 60الخدمة المدنية والمادة  
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوص عليها في المادتين  

للوظيفرة المرشرخ لهرا وفرت التردرب الطبيعري فري  –مباشررة  –ألدنرى حاصال علرى الوظيفرة اأن يكون  .6
أم رى مرزاوال لمهرام الوظيفرة مزاولرة وقرد السلم الروظيفي المعمرول بره فري الرنظم واللروائخ المرعيرة 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
العمرل و  و خطرة األخيررتينالتي قام بها خالل السرنتين  اإلندازات أهميرفت المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو دوانب التطوير التري سرو  يقروم بهرا فري المسرتقبل بمرا يحقرت رفرم مسرتوا  األعمال أهم
و احررد العناصرررر  اإلشرررافيةاالرتقرراء برره و تكررون تحررت نظررر لدنررة اختيرررار و تقيرريم شررغل الوظررائ  

 اللدنة . أمامفي التقييم  األساسية

علمررا  – للنمروعب المعرد لرعلك طبقرا –شرئون المرروظفين  إدارة إلرىهرعا و تقردم الطلبرات 
 عد انتهاء المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيخ ب بأنه

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 



 


