الجمهوريـة التونسيـة
باجة في ،

وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدي ــة باجـ ـ ـ ـ ـ ــة
مصلحــة األع ــوان
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغ

يعلم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باجة أن البلدية تعتزم إجراء امتحان مهني النتداب عملة
بعنوان سنة  2018حسب بيانات الجدول التالي :
عــدد

الخطط

الصنف التـــرتيب

المشمـــــوالت

المهنــــي

01

05

05

06

الشـــــــــــــــــــروط المطلوبة

آخـــــــــــر أجــــــل
لقبـــــــــــــــــــول

الترشحـات

تـــاريخ

إجراء

االمتحــــــــــــان

في مكلف بتركيب و إصالح آالت متحصل على شهادة الكفاءة يـوم  21ماي يوم  21جوان
مختـص
التبريد و التسخين و صيانتها المهنية في االختصاص 2018
 2018و األيام
آالت التبريد
مسلمة من طرف مؤسسة

و التسخين

الموالية .

تكوينية معترف بها أو شهادة
إثبات الكفاءة المهنية دون

سواها.
ســــائق آليــــات مكلف بسياقة:

ثقيلـــــة

متحصل على رخصة سياقة

-محمالت-ممهدات-كاسحات

من صنف "ج" متحصل عليها

-آلة حفر -بلدوزر

تكوين مهني في االختصاص

( تراكس)

ألكثر من سنة مع شهادة

 آلة رفع -آالت تعبيد أو شهادة في إثبات الخبرةالطرقات

و

كل

معدات مدعمة بكشف من الصندوق

الحضائر األخرى و القيام الوطني للضمان االجتماعي .
بالصيانة الدورية و الطترئة.

* الوثائق المكونة لملف الترشح :

 –1مطلب ترشح باسم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باجة يسحب من موقع واب بلدية باجة على العنوان

التالي. WWW.Commune-beja-gov.tn :

 – 2نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها لألصل .
 -3ظرفان متنبران مضمونا الوصول يحمالن العنوان الشخصي للمترشح .

 – 4نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المتحصل عليها حسب الشروط المطلوبة أعاله .

 -5نسخة من رخصة السياقة غير منتهية الصلوحية بالنسبة الختصاص سائق آليات ثقيلة.
 -6بطاقة عدد  03لم يمضي على استالمها  03أشهر أو وصل اإليداع.

 -7شهادة في اثبات الخبرة مدعمة بكشف من الصندوق الوطن ـ ـ ـ ـي للضم ـ ـ ـ ـان اإلجتماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لالختصاصي ـ ـ ـ ـن

( مختص في آالت التبريد و التسخين – سائق آليات ثقيلة).

تعين إرفاق الوثائق سالفة الذكر بشهادة
 – 8في صورة تجاوز المترشح سن األربعين في غرة جانفي  2018ي ّ
تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية لطرح المدة من السن القانونية القصوى للمعني باألمر أو ما يفيد تسجيله بمكتب

التشغيل .

* كيفية تقديم ملف الترشح:

 -توجه ملفات الترشح في ظرف مغلق يكتب عليه السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باجة ( ملف ترشح

ق
إما باإليداع المباشر بمكتب الضبط بقصر البلدية ساحة اإلستقالل
النتداب "الخ ّ
طة " ..... :مرفو بعبارة ال يفتح ) ّ
مقابل وصل استيالم أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
 -آخر أجل لتقديم ملف الترشح يوم  21ماي  2018بداية من تاريخ نشر هذا البالغ ويكون تاريخ التضمين

بمكتب الضبط للبلدية دليال على ذلك .

مالحظـــة  :كـل ملـف يصـل بعـد األجـل أو يكـون منقوصـا أو قدم وثائق غير تامة الموجب ( نسخة مطابقة لألصل )

أو شهادة تفوق أو تقل عن المطلوب يعتبـر مرفوضـا وجوبـا .
* مراحل إنجاز المناظرة :

 / 1تتم دعوة المترشحين التي تتوفر فيهم الشروط الواردة ببالغ المناظرة إلجراء اختبار تطبيقي في االختصاص

تحسب بـ  60نقطة.

 / 2تتم دعوة المترشحين المتحصلين على  30نقطة فما أكثر إلجراء اختبار على مرحلتين كتابي  20نقطة واختبار
نفسي  20نقطة .

 /3يصرح بقائمة الناجحين أولين باعتماد ترتيب المترشحين المتحصلين على أكبر عدد نقاط في المرحلتين ( التطبيقي
واالختبار الكتابي والنفسي ).

سنا و في حالة تواصل التساوي يتم اختيار
 /4في حالة التساوي في عدد النقاط الجملية يتم اختيار المترشح األكبر ّ
المترشح األكثر خبرة.
 /5تنشر القائمة األولية للناجحين بموقع الواب . WWW.Commune-beja-gov.tn :
 /6تفتح آجال الطعون في القائمة األولية لمدة  10أيام من تاريخ نشر القائمة .

رئيس النيابة الخصوصية

