وزارة النقل
الشركة الجهوية للنقل لوالية نـــــــــابل
اإلعالن عن فتح مناظرات خارجية لإلنتداب بعنوان سنتي  5102و 5102
في إطـار تسديد شغوراتها من االطارات واألعووا تعتوم اشروة ا اشوهويوا شل و شواليوا ـــوـا

ت ظوم م وااةات رارةموا الـتودا

 28رطوا عون طةيوا االرتروارات و شوق طر وا

شلرةوط اشمرم ا في اشودول اشتاشي:
عدد عرض الشغـل

5102/0551

5102/0551

الخطة

عدد
الشغورات

ملحق إدارة
(إختصــــاص
تصرف)

ملحق إدارة
(إختصـــاص
النقل و
واللوجيستيك)

1

0

ملحق إدارة
5102/0531

(إختصاص
إعالمية)

0

مقر العمل

اإلدارة
اشمة ميا

إدارة
اإلستغالل
اشرة ا

اإلدارة
اشمة ميا

شروط الترشح
 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشسن اش صوى  04س ا تاريخ 04سرتمرة  8402أو  04س ا حسب
اشرةوط اشم صوص علمها األمة عدد
 0400اشمؤرخ في .8442/40/00
 متحص على اإلةازة في ممدااشتصةف دو سواها.
 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشسن اش صوى  04س ا تاريخ 04سرتمرة  8402أو  04س ا حسب
اشرةوط اشم صوص علمها األمة عدد
 0400اشمؤرخ في .8442/40/00
 متحص على اإلةازة في إرتصاصواشلوةستمق اشرةي دو
علو اش
سواها.
 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعا ح وقهاشمدـما
 اشسن اش صوى  04س ا تاريخ 04سرتمرة  8402أو  04س ا حسب اشرةوط
اشم صوص علمها األمة عدد  0400اشمؤرخ
في .8442/40/00
 اشمستوي اشدراسي ( ا اشوريا  0 +س وات)دو سواه.
متحص علي شهادة التقني سامي فياإلعالمية أو اإلجازة التطبيقية في
اإلعالمية ال غمة.
 اإل رتصاص اشمطلو و اشمضمن فياشرهادة  :النظم اإلعالمية  ،البرمجيات ،
تطبيقات إعالمية  ،أنظمة المعلومات دو
سواه

الوثائق المطلوبة
 .0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا
 www.srtgn.com.tnو تعممةها من قر اشمتةشح.

مراحل المناظرة
شلرة ا:

 .5سمةة اتما يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا شلرة ا :
 www.srtgn.com.tnو تعممةها من قر اشمتةشح.

0
 -0إرترار تا ي
 - 8إرترار ـفسي  -ت ي
 -0فحص طري معمّا من قر

اشمصاشح

اشطرما شلرة ا
.3ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.4ـسخا مطا ا شألص من اشرهادة اشعلمما مصحو ا اش سرا إشى اشرهادات
األة رما رهادة معادشا .
 .2ثالثا اةوف مت رةة مضموـا اشوصول تحم ع وا اشمتةشح ك دقا(ع وا
اإلقاما) مع إمكاـما طلب اةوف إضافما حسب اشطلب.
 .2طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
( أو وص إيداع إ ش يتسنّ اشحصول علمها في األة اشمحدد).
 .1شهادة طرما تفمد قدرة اشمتةشح على اشعم في أي ـ طا من ـ اط اشعم
اشومهوريا اشتوـسما مع اشت صمص على رق طاقا اشتعةيف اشوط ما شلمتةشح
على اشرهادة اشطرما.
 .8صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح

مالحظة هامة :
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصواء
اشمراشوووووة و عووووود اشسوووووماة شمواصووووولا موووووا
اإلرترارات

5001/5102/0302

سائق حــــافلة
(إختصــــاص نقل
عمومي
للمسافرين)

60

5001/5102/0302

حـــارس درجة
أولى
( إختصاص
حراسة)

7

5001/5102/0301

عون يدوي
(إختصاص تنظيف)

5

فةوع
اشرة ا
وياليتي
ـــا و
زغوا

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 متحص علي ررصا سماقا شلاشعمومي ص ف "د" ساريا اشمفعول مع
أقدمما ال ت عن س ا تاريخ 04
أ تو ة 8402
 اشمستوي اشدراسي ال ي عن اشس ااشسا عا ثاـوي املا ـظا قدي (اشةا عا
ثاـوي ـظا ةديد) أو ما يعادشه
 اشعمة ال ي عن  80س ا و ال يتواوز 04س ا تاريخ  04سرتمرة 8402
 قدرة اشمتةشح على اشعم كام تةااشومهوريا
 ـتموا إيوـــا ما إلرترار األشوا) (test daltonismeشلمتةشح

فةوع
وم ةات
اشرة ا
وياليتي
ـــا
وزغوا

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 ا يكو اشمتةشح من ة ساشذ ور(اشعم اشلم أساسا)
 اشعمة ال ي عن  84س ا و ال يتواوز 04س ا تاريخ  04سرتمرة .8402
 اشمستوى اشتعلممي من اشس ا اشسا عاأساسي إشى اشس ا اشثاشثا ثاـوي ـظا
ةديد أو ما يعادشها ـظا قدي الغمة.
 اشخرةة في موال اشحةاسا ال ت عنسا
 اش وووودرة علووووى اش مووووا عمووووال تتطلووووبمؤهالت دـما
 -اش اما ال ت عن 0..4

فةوع
وم ةات
اشرة ا
واليتي
ـــا
وزغوا

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 ا يكو اشمتةشح من ة ساشذ ور(اشعم اشلم أساسا)
 اشعمة ال ي عن  84س ا و ال يتواوز 04س ا تاريخ  04سرتمرة 8402
 اشمستوى اشتعلممي من اشس ا اشسا عاأساسي إشى اشس ا اشتاسعا أساسي ـظا
ةديد أو ما يعادشها ـظا قدي الغمة.
 اش وووودرة علووووى اش مووووا عمووووال تتطلووووبمؤهالت دـما

.1استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا شلرة ا :
 www.srtgn.com.tnو تعممةها من قر اشمتةشح.
 .5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسخا مطا ا شألص من اشرهادة اشمدرسما
(تكو مؤشةة من اشم دو ما اشوهويا شلتعلم اش سرا شلمعاهد اشخاصا).
.4ـسخا من ررصا اشسماقا ـافذة اشصلوحما .
.2ثالثا اةوف مت رةة مضموـا اشوصول تحم ع وا اشمتةشح ك دقا (ع وا
اإلقاما) مع إمكاـما طلب اةوف إضافما حسب اشطلب .
 .2طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها مدة ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
( أو وص إيداع إ ش يتسن اشحصول علمها في األة اشمحدد)
.1شهادة طرما أوشي تفمد قدرة اشمتةشح على اشعم في أي ـ طا من ـ اط اشعم
اشومهوريا اشتوـسما مع اشت صمص على رق طاقا اشتعةيف اشوط ما شلمتةشح
على اشرهادة اشطرما
 .8شهادة طرما ثاـما تفمد أ اشمتةشح قا إةةاء فحص طري إلرترــار اشألشوا
 Test Daltonismeعن طةيا طرمب مختص في موال اشعمو مع اشت صمص
على رق طاقا اشتعةيف اشوط ما شلمتةشح على اشرهادة اشطرما
 .1صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
شلرة ا :

 .0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا
 www.srtgn.com.tnو تعممةها من قر اشمتةشح.
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسخا مطا ا شألص من اشرهادة اشمدرسما (تكو مؤشةة من اشم دو ما
اشوهويا شلتعلم اش سرا شلمعاهد اشخاصا).
.4شهادة تثرت اشخرةة في موال اشحةاسا
 .2طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
( أو وص إيداع إ ش يتسنّ اشحصول علمها في األة اشمحدد)
 .2ثالثووا اووةوف مت رووةة مضووموـا اشوصووول تحموو ع وووا اشمتةشووح كوو دقوووا
(ع وا اإلقاما).
 .1شووهادة طر مووا تفموود قوودرة اشمتةشووح علووى اشعموو فووي أي ـ طووا موون ـ وواط اشعموو
اشومهوريا اشتوـسما ( مع اشت صمص على قاما و اشمؤهالت اشردـما شلمتةشح ) .
 .8صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
شلرة ا :

 -1إرترار تا ي
 - 5إرترار ـفسي  -ت ي
 -3إرترار ـفسي –حة ي
 -4إرترار في اشسماقا
 -2فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما
شلرة ا
مالحظة هامة :
توةى هذه االرترارات صفا متتاشما و ال
يمكن إةةاء االرترار اشمواشي إال في صورة
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
اشمراشة و عد اشسماة شمواصلا ما
االرترارات.

 -0إرترار تا ي
 -8إرترار ـفسي  -ت ي
 -0فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما
شلرة ا
مالحظة هامة :
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
اشمراشة و عد اشسماة شمواصلا ما
اإلرترارات.
0

.0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا
 www.srtgn.com.tnو تعممةها من قر اشمتةشح.
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسخا مطا ا شألص من اشرهادة اشمدرسما (تكو مؤشةة من اشم دو ما اشوهويا
شلتعلم اش سرا شلمعاهد اشخاصا).
 .4طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
( أو وص إيداع إ ش يتسنّ اشحصول علمها في األة اشمحدد)
 .2ثالثووا اووةوف مت رووةة مضووموـا اشوصووول تحموو ع وووا اشمتةشووح كوو دقوووا
(ع وا اإلقاما).
 .2شهادة طرما تفمد قدرة اشمتةشح على اشعم في أي ـ طا من ـ اط اشعم اشومهوريا
اشتوـسما .
 .1صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح

5001/5102/0308

5001/5102/0301

5001/5102/0351

عون يدوي
(إختصاص تزويد
الحافالت بالوقود)

عـــامل مؤهل
(إختصاص
ميكــــانيك
السيـــارات)

عـــامل (إختصاص
سمكري و هياكل
السيارات)

2

2

0

فةوع
وم ةات
اشرة ا
واليتي
ـــا
وزغوا

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 ا يكو اشمتةشح من ة س اشذ ور اشعموووووة ال ي ووووو عووووون  84سووووو ا و اليتوووواوز  04سو و ا تووواريخ  04سووورتمرة
8402
 اشمستوى اشتعلممي من اشس ا اشسا عاأساسي إشى اشس ا اشثاشثا ثاـوي ـظا
ةديد أو ما يعادشها ـظا قدي الغمة.
 اش وووودرة علووووى اش مووووا عمووووال تتطلووووبمؤهالت دـما

ورشتي
اشصماـا
اشف ما
ـــا
وقةمراشما

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشعمة من  18إشى  04س ا تاريخ 04سرتمرة .8402
 متحص على شهادة اشكفاءة اشمه مافي إرتصاص ممكاـمق اشسمارات
 اش وووودرة علووووى اش مووووا عمووووال تتطلووووبمؤهالت دـما

ورشا
اشصماـا
اشف ما
ــــا

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشعمة من  18إشى  53س ا تاريخ 04سرتمرة 8402
 متحص على شهادة إـتهاء اشتدريباشمه ي أو شهادة اشمهارة في إرتصاص
سمكةي هما اشسمارات أو اشمطاشا
ودهن اشسمارات
 اش درة على اش ما عمال تتطلبمؤهالت دـما

0
 -0إرترار تا ي
 - 8إرترار ـفسي  -ت ي
 -0فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما شلرة ا
مالحظة هامة :
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
اشمراشة و عد اشسماة شمواصلا ما
اإلرترارات.

.0.0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا شلرة ا :
 www.srtgn.com.tnو تعممةهما من قر اشمتةشح.
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسخا مطا ا شألص من اشرهادة اشمدرسما (تكو مؤشةة من اشم دو ما
اشوهويا شلتعلم اش سرا شلمعاهد اشخاصا).
 .4طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
( أو وص إيداع إ ش يتسنّ اشحصول علمها في األة اشمحدد)
 .2ثالثووا اووةوف مت رووةة مضووموـا اشوصووول تحموو ع وووا اشمتةشووح كوو دقوووا
(ع وا اإلقاما).
 .2صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
 .1شووهادة طرمووا تفموود قوودرة اشمتةشووح علووى اشعموو فووي أي ـ طووا موون ـ وواط اشعموو
اشومهوريا اشتوـسما .
 -00إرترار تطرم ي
.0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا شلرة ا :
 - 8إرترار ت ي-ـفسي
 www.srtgn.com.tnو تعممةهما من قر اشمتةشح.
 -0فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسووخا مطا ووا شألصوو موون شووهادة الكفااا ة المهنيااة فووي إرتصوواص ممكاـمووق شلرة ا
مالحظة هامة :
اشسمارات
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
 .4طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
( أو وص إيداع إ ش يتسن اشحصول علمها في األة اشمحدد).
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
.2ثالثا اةوف مت رةة مضموـا اشوصول تحم ع وا اشمتةشح كو دقوا (ع ووا
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
اإلقاما).
اشمراشة وعد اشسماة شمواصلا ما
 .2صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
 .1شهادة طرما تفمد قدرة اشمتةشح على اشعم في أي ـ طا من ـ اط اشعم اشومهوريااإلرترارات
اشتوـسما .
 -0إرترار تطرم ي
.0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من اشموقع اشوا شلرة ا :
 - 8إرترار ـفسي  -ت ي
 www.srtgn.com.tnو تعممةهما من قر اشمتةشح.
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
 -5فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما
.3ـسخا مطا ا شألص من شهادة إـتهاء اشتدريب اشمه ي أو شهادة اشمهارة فوي شلرة ا
إرتصاص سمكةي هما اشسمارات أو اشمطاشا و دهن اشسمارات
مالحظة هامة :
 .4طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
( أو وص إيداع إ ش يتسن اشحصول علمها في األة اشمحدد).
.2ثالثا اةوف مت رةة مضموـا اشوصول تحم ع وا اشمتةشح كو دقوا (ع ووا
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
اإلقاما).
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
 .2صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
اشمراشة و عد اشسماة شمواصلا ما
 .1شهادة طرموا تفمود قودرة اشمتةشوح علوى اشعمو فوي أي ـ طوا مون ـ واط اشعمو اشومهوريوا اإلرترارات.
اشتوـسما.

5001/5102/0350

5001/5102/0355



عـــامل (إختصاص
ميكانيك السيارات)

عـــامل (إختصاص
إصالح اإلطارات
المطاطية و تعديل
العجالت)

اش واة
اشف ما
شلصماـا
مغوا

0

ورشا
اشصماـا
اشف ما
ـــا

0

 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشعمة من  18إشى  53س ا تاريخ 04سرتمرة 8402
 متحص على شهادة إـتهاء اشتدريبأو شهادة اشمهارة في
اشمه ي
إرتصاص ممكاـمق اشسمارات
 اش درة على اش ما عمال تتطلبمؤهالت دـما
 أ يكو توـسي اشو سما و متمتعاح وقه اشمدـما
 اشعمة من  18إشى  53س ا تاريخ 04سرتمرة 8402
 متحص على شهادة إـتهاء اشتدريبأو شهادة اشمهارة في
اشمه ي
إصالة اإلطارات
إرتصاص
اشمطاطما و تعدي اشعوالت
 اش درة على اش ما عمال تتطلبمؤهالت دـما

-0
0
 -0إرترار تطرم ي
..0استمارة تةشح يت إستخةاةها عن عد من موقع اشوا شلرة ا :
 - 8إرترار ـفسي  -ت ي
 www.srtgn.com.tnو تعممةهما من قر اشمتةشح.
 -0فحص طري معمّا من قر اشمصاشح اشطرما
.5ـسخا من طاقا اشتعةيف اشوط ما.
.3ـسخا مطا ا شألص من شهادة إـتهاء اشتدريب اشمه ي أو شهادة اشمهارة فوي شلرة ا
مالحظة هامة :
إرتصاص ممكاـمق اشسمارات
توةى هذه اإلرترارات صفا متتاشما و ال
 .4طاقا عدد  0ش يمض على تسلمها ثالثا أشهة تاريخ  04سرتمرة 8402
يمكن إةةاء اإلرترار اشمواشي إال في صورة
( أو وص إيداع إ ش يتسن اشحصول علمها في األة اشمحدد).
اش رول في اإلرترار اشسا ا.
.2ثالثا اةوف مت رةة مضموـا اشوصول تحم ع وا اشمتةشح كو دقوا (ع ووا
و ي وة عن عد اش رول في أي إرترار اإلقصاء
اإلقاما).
اشمراشة و عد اشسماة شمواصلا ما
 .2صورة شمسما حديثا اشعهد شلمتةشح
 .1شهادة طرما تفمد قدرة اشمتةشح على اشعم في أي ـ طا من ـ اط اشعم اشومهوريااإلرترارات.
0
اشتوـسما .
0

يةس ملف اشتةشح وةو ا عن طةيا اشرةيد اشمضمو اشوصول إشى إدارة اشرة ا في أة أقصاه  31أكتوبر  5102و شق إشى اشع وا اشتاشي :اشرة ا اشوهويا شل
اشحرمب ثـــــامة–  2408ـــــا

مع وجوب التنصيص على الظرف عبارة " ال يفتح ملف ترشح لعرض شغل عدد......



يةفض وةو ا



يرفض آليا كل ملف ترشح ال يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة

لخطة . "...............

ملف تةشح يص قر صدور هذا اشرالغ أو عد غلا اشتةشحات و يكو رت اشرةيد دشمال.



يةفض



يتةتب على



شلمتةشح اشحا في اشمرار ا في ارتصاص واحد دو سواه



يت اشطعن في ـتائج اشفحص اشطري في أة أقصاه  4أيا شدى طرمب مختص من اشصحا اشعمومما.



شواليا ـــــا

 000شارع

ملف تةشح يحتوي على شهادة تفوق اشرهادة اشمطلو ا و إ اتضح عد االـتدا أ اشمستوى اشتعلممي شلمتةشح يفوق اشمستوى اشمطلو فال ي ر أي مطلب إلعادة اشتةتمب

ي ع اإلعال

تصةيح مغاشط م ع اشمتةشح من اشمرار ا في اشم ااةة و في صورة ا تراف اشمغاشطا عد عملما االـتدا فاـه يت وضع حد شتة صه أوعمشه عن اشعم .

الح ا على مكا

و تاريخ إةةاء اإلرترارات على موقع وا

اشرة ا  www.srtgn.com.tnو اشصفحا اشةسمما شلرة ا

FaceBook

https://www.facebook.com/SRTGNabeul2016/


يت توةمه إستدعاءات فةديا شلمتةشحمن اشذين تتوفة فمه شةوط اإلـتدا
شلمتةشح.

إلةةاء اإلرترارات اشضةوريا عن طةيا مةاسلا مضموـا اشوصول و عن طةيا اشرةيد اإلشكتةوـي

