بﻼغ تنظيم مناظرة وطنية ﻻنتداب أعوان حراسة و أعوان مراقبة عن بعد
تعتزم شركة "مان ورك  "MANWORKتنظيم مناظرة وطنية بالملفات مﺸفﻮﻋة باﻻختبارات الكتابية و الﺸفاهية ﻻنتداب ﻋــ23ــدد ﻋون حراسة وﻋــ10ــدد
ﻋون مراقبة ﻋﻦ ﺑﻌد لفائدة شركة حراسة خاﺻة مﻮزﻋين حسب أماكن التعيين كاﻵتي :
ﻋدد اﻷﻋوان المطلوب
8
1
7
2
2
1
1
1
10

الخطة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون حراسة
ﻋون مراقبة ﻋﻦ ﺑﻌد

مكان التﻌييﻦ
تﻮنﺲ الكبرى
الحمامات
المنستير  /قصﻮر الساف  /منزل كامل  /طبلبة  /جمال
ﺻفاقﺲ
سبيطلة  /تالة
قابﺲ
جرجيﺲ
دوز
تﻮنﺲ الكبرى

الشروط الﻌامة للمشاركة :
ﻋـدد الﻌرض
الخطة
صيغة المناظرة

السﻦ اﻷقصى ﺑتاريخ  01ﺟاﻧفي 2021
المستوى التﻌليمي المطلوب

الشهادة العلمية
اللياقة البدﻧية
الطول اﻷدﻧى

ع2021/01 .
ﻋون حراسة
اختبار كتاﺑي :ثقافة ﻋامة واﻻختصاص
اختبار شفاهي )للناجحين في اﻻختبار الكتابي فقط(:
معلﻮمات تتطلبها الخطة
 35سنة

ع2021/02 .
ﻋون مراقبة ﻋﻦ ﺑﻌد
اختبار كتاﺑي :ثقافة ﻋامة واﻻختصاص
اختبار شفاهي )للناجحين في اﻻختبار الكتابي فقط(:
معلﻮمات تتطلبها الخطة
 35سنة

السنة التاسعة من التعليم اﻷساسي مستﻮفاة إلى حد
السنة الثالثة ثانﻮي غير منهاة
ﻻ يهم
حالة بدنية سليمة وجيدة
 1.70م

غير محدد
شهادة مؤهل سامي في اﻹﻋﻼمية )شهادة منظرة(
حالة بدنية سليمة وجيدة
 1.70م

ﺗتولّى شركة "مان ورك  "MANWORKﺗنظيم هذه المناظرة.
ﻋلى الراغبين في المﺸاركة في إحدى المناظرات إتباع اﻹجراءات التالية: :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

يجب ﻋلى المترشح للمناظرة الذي تتﻮفّر فيه الﺸروط المطلﻮبة النّفاذ إلى مﻮقع الﻮاب  www.manwork.tnلتعمير إستمارة مطلب التر ّ
شح اﻷلكتروني للتسجيل بإحدى الخطط
المطلﻮبة ﻻ غير ويتحصّل آليّا ﻋلى ﻋدد رتبي للتسجيل بالمناظرة التي إختار إجتيازها.
يتعيّن ﻋلى كل مترشح أن يتثبّت من ﺻ ّحة البيانات والمعلﻮمات التي تﻮلّى إدراجها باﻹستمارة ) (Formulaire d'inscriptionوهﻮ مسؤول ﻋنها مسؤولية تامة ويت ّم اﻋتمادها لترتيب
المترشحين تفاضليا حسب المعايير المضبﻮطة في الغرض لكل ّ
خطة ﻋلى حدة.
يتﻮلى المترشح وجﻮبا طباﻋة إستمارة الترشح ) (Formulaire d'inscriptionقبل غلق باب الترشحات وتضاف هذه اﻹستمارة للملف في ﺻﻮرة قبﻮل ترشحه بصفة ّأولية في هذه
المرحلة من المناظرة.
يتم غلق باب التسجيل المخصص للمناظرة ﻋند إنتهاء أجل الترشح المحد ّد ﺑتاريخ  14أكتوﺑر  2021ﻋند االساﻋة الرابعة مساء وﻻ يمكن بعد ذلك النفاذ للمﻮقع للترشح أو لطباﻋة
اﻹستمارة.
يقع ترتيب المترشحين في هذه 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 اﻷولى وفقا للمقاييﺲ المذكﻮرة وذلك في حدود ﻋدد كاف للتناظر ويت ّم نﺸر هذه القائمة اﻹسميّة في مﻮقع الﻮاب .www.manwork.tn
تتم دﻋﻮة المترشحين الذين ت ّم إنتقاؤهم ﻋبر ارساليات قصيرة بالهاتف الجﻮال و البريد اﻻلكتروني الﺸخصي المصرح بهما وذلك لتكﻮين ملفاتهم وإرسالها في اﻵجال المحددة وذلك
للتثبت من ﺻحّتها ومقارنتها مع البيانات المدرجة باستمارة الترشح ﻹجراء المناظرة.
يتﻮلى المترشح إرسال ملفه وجﻮبا ﻋبر البريد السريع ) (RAPID POSTEفي ظرف مغلق يحمل ﻋدد العرض للمناظرة التي إختار إجتيازها وذلك ﻋلى العنﻮان التالي:
MANWORK BP N° 49 Bureau de poste Rue des Romarins 2027 Borj El Baccouche Ariana – Tunisie
يحتﻮي ملف الترشح وجﻮبا ﻋلى الﻮثائق التالية :









إستمارة الترشح للمناظرة .
نسخة من بطاقة التعريف الﻮطنية.
نسخة من الﺸهادة العلمية تثبت اﻻختصاص المطلﻮب بالنسبة للمناظرة المﺸترط فيها شهادة ﻋلمية.
نسخة من الﺸهادة المدرسية بالنسبة للمناظرة المﺸترط فيها مستﻮى تعليمي محدّد.
 2ﺻﻮر شمسية حديثة العهد
مضمﻮن وﻻدة حديث العهد
بطاقة ﻋدد  3مستخرجة من سجل السﻮابق العدلية يتم تسليمها من قبل مصالح وزارة الداخلية لم يمضي ﻋلى استخراجها أكثر من ثﻼثة أشهر من تاريخ فتح باب
الترشحات المﻮافق ليﻮم  29سبتمبر 2021
ّ
الخطة المتر ّ
شح إليها بكامل أنحاء الجمهﻮريّة
شهادة طبية تثبت أنّ المترشح يتمتّع بجميع مؤهﻼته البدنيّة و مداركه العقليّة وأنّه قادر ﻋلى ممارسة وظائف مهنيّة متّصلة ب

لمزيد المﻌلومات حول الشروط الﻌامة والخاصة واﻵﺟال واﻹﺟراءات للمناظرة ،يرﺟى النّفاذ إلى موقع الواب www.manwork.tn

آخر أﺟل للتسجيل ﺑالموقع :
 14أكتوبر  2021علﻰ الساعة الرابعة مساء

