
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 المحالت واالعالناتمراقب الوظيفة : 

 . الخدمات البلدية تدقيق ومتابعةادارة :  اإلدارة
 . حوليالفرع : فرع بلدية محافظة 

 . حولي واالحمديقطاع القطاع : 
 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :

التفتمممي  والرقابممة علممت المحمممالت التالاريممة بممماختال   -1 ويباشمممر االختصاصممات التاليممة:: التفتممي قسممم  - أ
ضممبط وتحريممر المخالفممات المتعلقممة -2أنشممطت ا ومواقع مما للتمكممد مممن والممود التممراخيع الخاصممة باإلعالنممات.

الرقابمة علمت نظمام العممل بمالمحالت داخمل األسموا  -3المحالت وفقاً لألنظمة واللوائح المنظمة لذلك.بتراخيع 
-4للتحقق من تقيدها بمواعيد العمل المحددة والتمكد ممن عمدم اسمتخدام مكبمرات الصموت أو األضمواه المب مرة.

ل أو إزالة اإلعالنمات المخالفمة واتخماذ التنسيق مع قسم إزالة المخالفات فيما يتعلق بالقيام باألعمال الخاصة بنق
تنفيممذ اللمموائح القممرارات الصممادرة بشمممن التفتممي  والرقابممة علممت المحممالت -5اإلالممراهات الالزمممة ب ممذا الشمممن.
 واإلعالنات داخل نطا  المحافظة.

بمممالمحالت إعمممداد اإلحصمممائيات والبيانمممات المتعلقمممة  -1 ويباشمممر االختصاصمممات التاليمممة:: االحصممماهقسمممم  –ب 
إعممداد الدراسممات المتعلقممة -2التالاريممة بمماختال  أنشممطت ا ومتابعممة تالديممد التممراخيع الخاصممة باإلعالنممات في مما.

إعممداد الدراسممات المتعلقممة بمممد  -3المة اإلعالنممات المخالفممة والتممدقيق فمي كافممة اإلالممراهات التممي تممم اتخاذهما.زبإ
 ة.تطبيق الئحة اإلعالنات والمحالت في نطا  عمل المحافظ

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 تقممل تدريبيممة  ةدورالممامعي تخصصممي أو دبلمموم تخصصممي أو مؤهممل  يكممون المتقممدم حاصممل علممت أن .1
 .مدت ا عن سنتان بعد الثانوية 

سممنوات  4(  سمنوات فعليمة فمي مالممال العممل لحملمة المؤهمل الالمامعي   تضما  8خبمرة ال تقمل عمن   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل علت تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدت ا خمس سنوات علت  أمضتالمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وقع عليه عقوبة تمديبية من العقوبمات المنصموع علي ما فمي الممادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مضت علت العقوبة الممدة المحمددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوع علي ا في المادتين  

للوظيفمة المرشمح ل ما وفمق التمدرب الطبيعمي فمي  –مباشمرة  –حاصال علمت الوظيفمة األدنمت أن يكون  .6
أمضمت ممزاوال لم مام الوظيفمة مزاولمة وقمد السلم الموظيفي المعممول بمه فمي المنظم واللموائح المرعيمة 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
و خطمة العممل و  األخيمرتينتين التي قام ب ا خالل السمن اإلنالازات أهميرفق المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  األداهو الوانب التطوير التمي سمو  يقموم ب ما فمي المسمتقبل بمما يحقمق رفمع مسمتو   األعمال أهم
و احممد العناصمممر  اإلشممرافيةاالرتقمماه بممه و تكممون تحممت نظممر لالنممة اختيمممار و تقيمميم شممغل الوظممائ  

 اللالنة . أمامفي التقييم  األساسية

علممما  – للنمموذب المعمد لمذلك طبقما –شمئون الممموظفين  إدارة إلمتهمذا و تقمدم الطلبمات 
 عد انت اه المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيح ب بمنه

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 



 


