بالغ تنظيم مناظرة وطنيّة
*************
تعتزم شركة مان ورك  MANWORKتنظيم مناظرة وطنيّة بالملفّات مشفوعة باختبارات كتابيّة وشفاھيّة قصد إنتداب 47عونا،لفائدة شركة خدمات،مو ّزعين حسب اإلختصاصات و
الشروط المبيّنة بالجدول التالي:








عدد  2تقني سامي في الكھرباء ) 2 :(Technicien Supérieur en Electricitéبتونس الكبرى
عدد  1تقني سامي ) 1 :(Technicien Supérieur en Fluideبتونس الكبرى
عدد  1سائق ) 1 : (Chauffeurبسوسة
عدد  2عون نجارة األلمنيوم ) 2 : (Menuisier en Aluminiumبتونس الكبرى
عدد  2عون بستنة وحدائق ) 2 : (Jardinierبتونس الكبرى
عدد 2عون خدمات مشتركة ) 2 : (Manutentionnaireبتونس الكبرى
1
عدد  37عون تنظيف ) 3: (Agent de nettoyageببنزرت 1،براس الجبل 1 ،بماطر 1،بنفزة1 ،بتستور 1 ،بقلعة سنان 1 ،بالفحص 1 ،ببني خالد 1 ،بنابل 1 ،بالحمامات،
بقربة1 ،بغمراسن 1 ،بتطاوين 1 ،بجربة 1 ،ببني خداش 1 ،بجرجيس 1 ،بسبيطلة 1 ،بقفصة1 ،بتوزر 1 ،بدوز 1 ،بالقصرين 1 ،بتالة 1 ،بالنفيضة 1 ،باكودة 1 ،بمساكن 1 ،بالقيروان،
 1بالقنطاوي 1 ،بمنزل كامل 1 ،بقصور الساف 1 ،بالوردانين 1 ،بقصر ھالل 1 ،بجمال 1 ،بالحامة قابس 1 ،بسليمان 1 ،بقرقنة.

شروط المشاركة :
السن
القصوى

عدد العرض

الخطة

2021/01

تقني سامي في الكھرباء
Technicien Supérieur en Electricité
تقني سامي Fluide
Technicien Supérieur en Fluide
سائق
Chauffeur

2021/04

عون نجارة األلمنيوم
Menuisier Aluminium
عون بستنة وحدائق
Jardidnier
عون خدمات مشتركة
Manutentionnaire

2021/07

عون تنظيف
Agent de nettoyage

الشھادة العلمية

المستوى التعليمي

الخبرة

المواد

صيغة المناظرة

بتاريخ -01-01
2021

2021/02
2021/03

2021/05
2021/06

 35سنة

-

 35سنة

-

 35سنة
 35سنة

السنة الرابعة من
التعليم الثانوي غير
منھاة
-

 35سنة

-

 35سنة

السنة السابعة من
التعليم األساسي غير
منھاة
السنة السادسة من
التعليم األساسي غير
منھاة أو أق ّل

 45سنة

شھادة مؤھل تقني ساميفي الكھرباء
BTS Electricité
شھادة مؤھل تقني سامي Fluide
BTS Fluide
رخصة سياقةأصناف:أ -ب  -ج

مستحبّة
souhaitée
مستحبّة
souhaitée
مستحبّة
souhaitée

إختبار كتابي
إختبار شفاھي
إختبار كتابي
إختبار شفاھي
إختباركتابي
إختبار شفاھي

ثقافة عامةواإلختصاص
معلومات تتطلبھا الخطة
ثقافة عامة واإلختصاص
معلومات تتطلبھا الخطة
ثقافة عامة واإلختصاص
معلومات تتطلبھا الخطة

شھادة الكفاءة المھنية في نجارة األلمنيوم
CAP Menuiserie Aluminium
شھادة الكفاءة المھنية في البستنة والحدائق
CAP Horticulture & Jardinage
-

مستحبّة
souhaitée
مستحبّة
souhaitée
-

إختبارشفاھي

معلومات تتطلبھا الخطة

إختبار شفاھي

معلومات تتطلبھا الخطة

إختبار شفاھي

معلومات تتطلبھا الخطة

-

-

إختبار شفاھي

معلومات تتطلبھا الخطة

تتولّى شركة "مان ورك  "MANWORKتنظيم ھذه المناظرة.
على الراغبين في المشاركة في إحدى المناظراتإتباع اإلجراءات التالية:

-1

يجب على المترشح للمناظرة الذي تتوفّر فيه الشروط المطلوبة النّفاذ إلى موقع الواب www.manwork.tnلتعمير إستمارة مطلب التر ّشح األلكتروني للتسجيل بإحدى الخطط المطلوبة ال غير
ويتحصّل آليّا على عدد رتبي للتسجيل بالمناظرة التي إختارإجتيازھا.
يتعيّن على كل مترشح أن يتثبّت من صحّة البيانات والمعلومات التي تولّى إدراجھا باإلستمارة ) (Formulaired’inscriptionوھو مسؤول عنھا مسؤولية تامة ويت ّم إعتمادھا لترتيب
المترشحين تفاضليا حسب المعايير المضبوطة في الغرض لكل خطّة على حدة.

-3

يتولى المترشح وجوبا طباعة إستمارة الترشح ) (Formulaired’inscriptionقبل غلق باب الترشحات وتضاف ھذه اإلستمارة للملف في صورة قبولترشحه بصفة أ ّولية في ھذه المرحلة من
المناظرة.

-4
-5
-6
-7

يتم غلق بابالتسجياللمخصص للمناظرة عند إنتھاء أجل الترشح المحدّد بتاريخ 14أكتوبر 2021عندالساعةالرابعةمساءوال يمكن بعد ذلك النفاذ للموقع للترشح أو لطباعة اإلستمارة.

-2

يقع ترتيبالمترشحين في ھذه المرحلة تفاضليا حسب السن والخبرة والحالة المدنية والقرب الجغرافي بالنسبة لمركز العمل الشاغر بك ّل مدينة حسب كل خطة معروضة على حدة.
يت ّم إنتقاء المترشحين المتحصلين على المراتب األولى وفقا للمقاييس المذكورة وذلكفي حدود عدد كاف للتناظر ويت ّم نشر ھذه القائمة اإلسميّةفي موقع الواب.www.manwork.tn
تتم دعوة المترشحينالذين ت ّم إنتقاؤھمعبر إرسالياتقصيرةبالھاتف الجوّال والبريدااللكترونيالشخصي المصرّح بھما وذلك لتكوين ملفاتھم وإرسالھا في األجل المحدّد وذلك للتثبت من صحّتھا
ومقارنتھا مع البيانات المدرجة باستمارة الترشح إلجراء المناظرة.

-8

يتولى المترشح إرسال ملفه وجوبا عبر البريد السريع  RAPID POSTEفي ظرف مغلق يحمل عدد العرض للمناظرة التي إختارإجتيازھا وذلك على العنوان التاليMANWORK BP N° :
49 Bureau de poste Rue des Romarins 2027 Borj El Baccouche Ariana – Tunisie

-9

يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :












إستمارة الترشح للمناظرة .
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من الشھادة العلمية تثبت اإلختصاص المطلوب بالنسبة للمناظرة المشترط فيھا شھادة علمية.
نسخة من الشھادة المدرسية بالنسبة للمناظرة المشترط فيھا مستوى تعليمي محدّد.
نسخة من رخصة السياقة سارية المفعول أصناف أ -ب -جبالنسبة للمترشح لخطة سائق.
شھادة تثبت التمتع بالخبرةإنوجدتبالنسبة للمناظرة المرغوب فيھا خبرة في الخطّة المحدّدة.
 2صور شمسية حديثة العھد
مضمون والدة حديث العھد
بطاقة عدد  3مستخرجة من سجل السوابق العدلية يتم تسليمھا من قبل مصالح وزارة الداخلية لم يمضي على استخراجھا أكثر من ثالثة أشھر من تاريخ فتح باب الترشحات الموافق ليوم
29سبتمبر2021
شھادة طبية تثبت أنّ المترشح يتمتّع بجميع مؤھالته البدنيّة و مداركه العقليّة و أنّه قادر على ممارسة الوظائف المھنيّة المتّصلةبالخطّة المتر ّشح إليھا بكامل أنحاء الجمھوريّة.

لمزيد المعلومات حول الشروط العامة والخاصة واآلجال واإلجراءات للمناظرة ،يرجٮالنّفاذ إلى موقع الوابwww.manwork.tn

ساعة ال ّرابعة مساء
آخر أجل للتسجيل بالموقع  14:أكتوبر  2021على ال ّ

