
 

 عنإعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــش إشرافيةةـــــــــ" وظيف

 
  التالية:عن شغر الوظيفة  بلدية الكويتتعلن 

 إدارةمدير  الوظيفة:

 التدقيق البيئيادارة  اإلدارة:
 مديرعام البلدية القطاع:

الل حةاتت الطةرار  وضع الخطط وتحديد اآلليات لمعالجةة اآلاةار البةلبية علةب البيئةة  ة اختصاصات الوظيفة :

التنبيق مع ضةابط اتصةال لتبةادل البيا ةات الخااةة بالرقابةة البيئيةة و لة   –ومتابعة تنفيذها حبب ات تصاص 

دراسة ومراجعه التقارير الةراردة مةا الهيئةة العامةة  و  –المعنية في الهيئة العامة للبيئة بالتنبيق مع اإلدارات 

تحديةد المصةادر المحتملةة  –لدية وإعداد الردود لإلجراءات التي تم اتخا ها اتدارات والقطاعات المختلفة في الب

 –البيئةة  بللتلرث ومتطلبات اتلتزام بالمعايير البيئية ورفع التقارير الالزمة ليتم الحةد مةا اش ةةطة البةلبية علة

لجهة حبب اللرائح التنفيذية التأكد ما التزام الجهة بإجراء دراسات تقييم المردود البيئي الالزمة لكافة مرافق ا

التأكةةد مةةا تطبيةةق اتتةةترائات البيئيةةة للمنةةةلت التابعةةة للجهةةة بمةةا يترافةةق مةةع اللةةرائح –لقةةا رح حمايةةة البيئةةة 

القيام بالبرامج الترعرية في المؤسبة و ل  لزيةادة البيئةي لةدل العةامليا و لة   –التنفيذية لقا رح حماية البيئة 

اتلتزام باإلجراءات والمعايير واتتترائات البيئةة لةدل  –عنية في الهيئة العامة للبيئة بالتنبيق مع اإلدارات الم

 التنفيذية. ةولرائح ٢٠١٤لبنة ٤٢المؤسبة والتقيد بقا رح حماية البيئة رقم 

تقديم طلبات الترشيح وفقا للنموذج الخاا   أعالهفي التقدم للترشيح للوظيفة  فعلى الراغبين
 ميكااون المتقااد أنعلااى     ٣/٣/٢٠٢١   حتااى   ١/٣/٢٠٢١ بالترشاايح فااي الفتااري مااا بااين  

  ى الشروط التالية : مستوف
أن يكونن لمتقدووحا ل عوو  ؤهو  تمعوو  صوو تو  قلععوو  أن حوهونا قلععوو  أن حنل  قحليويوو    قدوو   .1

 تحقه  ؤن سنق ن ووح لمث نني  .
سوننلت  4فوهيو  فو  تصو   لموتو  ملتهو  لمتمعو  لمصو تو    ق و    ( سننلت10  قد  ؤن ) لول  .2

 لمحوهنا.ملته  
 أن يكنن لمتقدحا ل ع  ؤه  قدليل لتقي ز ف  لمسنقين لألليلقين . .3
مهنظيفو  لمتلشول مهو  نفوت لمقوحلب لم ويوو  فو   –تو شول   –أن يكنن ل عال ؤه  لمنظيفو  لألحنو   .4

وتن  وو  فو  لمونظا نلمهونللل لمتلؤيو  نضوح أت و  توزلن  متهو ا لمنظيفو  تزلنمو  لمسها لمنظيف  لمت
 فوهي  تح    قد  ؤن سنقين.

( تون نظو ا 60أن   يكنن ضح نضع ؤهي  ؤدنو  قأحيويو  تون لمودنوو ت لمتنعوني ؤهيهو  فو  لمتو ح  ) .5
تون نظو ا لملحتو  ( 68لملحت  لمتحني  تو ما يكون ضوح ت و  ؤهو  لمودنوو  لمتوح  لمتلوحح  فو  لمتو ح  )

 لمتحني  .
أن قكنن محي  لمي  صيح  مته ا لمنظيف  لمتلشل مهو  نيتقهوا لمدوحل  ؤهو  لمق ونيل نلمقلوحيي لمكتو   .6

 نلمننؤ  متق هو قه  .
 .أن يكنن لمتقدحا تن لمو تهين لمل ميين ف  لإلحلللت لمق وو  مد  ع لمتحيل لمو ا  .7

 علما  – للنموذج المعد لذلك طبقا –شئون الموظفين  إدارة إلىتقدم الطلبات وهذا  
 عد انتهاء المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيح ب بأنه

 
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في

 

 و اهلل  ويل التوفيق ،،،،
 


