الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
جـامعة  20أوت  1955سكيكــدة

إعـــــالن عن توظيــــف
تعلن جامعة  20أوت  1955ـ سكيكدة ـ عن فتح مسابقات للتوظيف في الرتب التاليـــة :

الرتبــــــــــة

نمط
التوظيف

عون الوقاية من
المستوى الثاني
عون الوقاية من
المستوى األول
عامل مهني من
المستوى الثاني

مسابقة
على أساس
االختبار
المهني

شروط االلتحــــاق
شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي
 +تكوين في ميدان الوقاية و األمن أو خبرة
مهنية مدتها سنتان ( )02على األقل في منصب
شغل عون الوقاية.
شهادة السنة األولى من التعليم الثانوي
 +تكوين في ميدان الوقاية و األمن أو خبرة
مهنية مدتها سنة ()01واحدة على األقل في
منصب شغل عون الوقاية.
شهادة التكوين المهني المتخصص
(مدة التكوين  12شهرا)  +شهادة مدرسية

التخصص المطلوب

عدد
المناصب
المالية
المفتوحة

/

01

/

09

البناء  ،كهرباء العمارات
نجارة األلمنيوم  ،التلحيم

04

عامل مهني من
المستوى األول

لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته

/

18

حـــــــــارس

لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته

/

06

سائق سيارة من
المستوى الثاني

رخصة سياقة وزن ثقيل ،أو نقل عمومي

/

03

يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:
 1ـ طلب خطي للمشاركة في المسابقة
 2ـ نسخة طبق األصل من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي /أو التكويني
 3ـ نسخة طبق األصل شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية
 4ـ شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله عند
االقتضاء
 5ـ شهادة السوابق العدلية (صحيفة رقم  )03سارية المفعول.
 6ـ شهادتان طبيتان(طب عام ،أمراض صدرية) تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة.
 -7ظرفان بريديان من الحجم المتوسط بالطابع و العنوان.
تحديد آجال التسجيالت وإيداع الملفات :
يودع ملف الترشح للمسابقة في أجـل أقصاه خمسة عشر ( )15يوم عمل إبتداء من بداية صدور أول إعالن
في الوكالة الوالئية للتشغيل على مستوى مديريـــة الجامعـــة (المديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين)
الكائن مقرها بطريق الحدائق سكيكدة.
مالحظة :ترفض كل الملفــات الناقصة .
آخر أجل إليداع الملفات .2017/01/11 :

