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وظائف شاغرةاعالن عن   

( 3سائق عدد )  

لشغل وظيفة بدوام كامل في مكاتب سلطة الطاقة والموارد عن حاجتها الى سائقين  والموارد الطبيعيةتعلن سلطة الطاقة            

تعزيز بيئة األعمال التجارية    اإليطالي " البرنامج    كادر مشروع  الطبيعية الفلسطينية في )رام هللا والخليل ونابلس( للعمل على

والمتوسطة الصغيرة  الفلسطينية  ا  للمؤسسات  لدى  التنافسية  القدرة  تحسين  الى  يهدف  الذي  الصغيرة  لمؤسسات  "  الفلسطينية 

خفض لالمتجددة  ة هذه الشركات وبشكل خاص إستخدام الطاقة  وإنتاجي  لعملتعزيز بيئة االتي تدعم  من خالل األنشطة    والمتوسطة

 . العملوتحسين كفاءة تكاليف اإلنتاج 

 شروط شغل الوظيفة:

 سنوات.  3أن يكون حاصاًل على رخصة قيادة مركبة درجة ثانية حد أدنى ومضى على اصدارها  •

 سنوات بحد أدنى. 3ان يكون قد عمل في مجال السياقة  •

 . سنة  24أن يكون عمر المتقدم ال يقل عن  •

 أن يكون حسن السيرة والسلوك   •

 يفضل وجود دورة صيانة مركبات وفحصها. •

 أن يكون من سكان المنطقة المراد العمل بها .  •
 المهام والمسؤوليات:

 .نقل الموظفين الى االماكن المطلوبة والتي تخص العمل الرسمي للدائرة الحكومية •
 .من وبشكل دوري ومستمراءها لجميع متطلبات التشغيل اآلسالمة السيارة وفحصها قبل البدء بأي رحلة تخص العمل والتأكد من استيفالتأكد من  •

 .والتأكد من احتواءها على وسائل السالمة العامة   المحافظة على نظافة المركبة  •

 . االحتفاظ بسجالت واوراق السيارة الخاصة والمحافظة عليها •
 . من اتباع قوانين وانظمة السير المعمول بها اثناء قيادة السيارةالتأكد  •
 .تسجيل اوامر الحركة وتسجيل كوبانات البنزين المصروفة في السجالت المعدة لذلك •

 .  للسيارة اثناء السفر ةل البسيط ا عطعلى اصالح األ القدرة •

 االبالغ عن اي اضرار او عطل تحدث للسيارة للمعنين بذلك.  •

 . عمال االخرى المماثلة التي يكلفه بها مسؤوله المباشرالقيام باال  •

بناية –عمارة سلطة الطاقة –المصايف –يتم تعبئة واستقبال طلبات التوظيف في مقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الكائن في شارع االرسال 

 مرفقا بها المعززات التالية:  (9-6)مكتب رقم –االدارة العامة للشؤون االدارية  –بالقرب من عمارة ميلينيوم  39رقم 

 

 صورة شخصية/ صورة هوية او جواز السفر/شهادات الخبرة / شهادات الدورات/ شهادة حسن سيرة وسلوك   السيرة الذاتية  / 

 24/08/2020الموافق  االثنين علمأ أن آخر موعد الستالم الطلبات هونهاية دوام يوم 
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 مالحظة: سيتم فقط استالم الطلبات المستوفية لشروط شغل الوظائف. 

 

 م. ظافر ملحم  

 رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية                      


