الجمهوريت التونسيت
الهيئت العليا
املسخقلت لالهخخاباث
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إعالن اوتذاب عه طريق التعاقذ محذّد المذّة مع
إطارات وقتييه مكلفيه بالمصالح المشتركة باإلدارات الفرعية لالوتخابات
في إطاس جىظيم الاهخخاباث البلذًت لسىت  2017و عمال بأحكام الفقشة الثاهيت من الفصل  31من القاهىن ألاساس ي عذد
 23لسىت  ،2012حعلن الهيئت العليا املسخقلت لالهخخاباث عن فخح باب الترشح الهخذاب 16مكلف بالمصالح المشتركة

من بين حاملي شهادة ال تقل عن إلاجازة أو ألاستاذًت في التصرف أو المحاسبة أو القانون أو اإلدارة أو ما يعادلها و
محدد ّ
رلك عن طشيق التعاقد ّ
املدة لفترة عشرة أشهر قابلت للخمذًذ حسب الحاجياث املخعلقت بئهجاص الاهخخاباث
البلذًت ،ورلك للعمل بمخخلف إلاداساث الفشعيت لالهخخاباث طبقا لبياهاث الجذول الخالي:

توزيع عدد الخطط املفتوحت لالنتداب حسب مكان العمل
مركس العمل
جىذوبت
سلياهت
الكاف
صغىان
سىست
بنزسث
املهذًت
القيروان

عدد الخطط مركس العمل
صفاقس 1
1
القصشين
1
قابس
1
سيذي بىصيذ
1
قفصت
1
قبلي
1
مذهين
1
جطاوين
1

عدد الخطط
1
1
1
1
1
1
1
1

شروط االوتذاب
 تونسي اجلنسية،
 ال يتجاوز سنه 45سنة يف تاريخ غلق الرتشحات،
 متفرغا بصفة تامةللعمل باذليئة العليا ادلستقلة لالنتخابات،
 احلياد واالستقاللية والنزاهة،
 عدم االخنراط أو النشاط يف أي حزب سياسيمنذ مخس سنوات على األقل من تاريخ غلق الرتشح.
تكون األولوية في االنتداب للمترشحين الذين سبق لهم العمل مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.
يتم ترتيب المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية حسب أقدمية الشهادة العلمية (من األقدم إلى األحدث) ثم
حسب السن (من األكبر إلى األصغر).
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وصف الخــــــــــــــطة
 مساندة منسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات يف كامل ادلسار االنتخايب يف اجلانب اإلداري وادلايل وخاصة يف:
 التصرف يف ادلوارد ادلالية واللوجستية ادلوضوعة على ذمة اإلدارة الفرعية، التصرف يف الشراءات يف حدود ما تسمح به اإلجراءات ادلعمول هبا، بالتصرف يف ادلوارد البشرية ادلوضوعة على ذمة اإلدارة الفرعية، إعداد التقارير الدورية والتقرير ادلايل اخلاص باالنتخابات ورفعها دلنسق اإلدارة الفرعية لالنتخابات و لإلدارةادلركزية.
تقذيم الترشحات
 www.emploi.nat.tnلخعمير
 ًجب على املترشح الزي جخىفش فيه الششوط املطلىبت الىفار إلى مىقع الىاباسخماسة الترشح إلالكترووي والدسجيل قصذ الترشح لخطت مكلف بالمصالح المشتركة (ال ًمكن الترشح الا
ملشكض عمل واحذ).
 ّكل مترشح مذعى للخثبذ من صحت البياهاث ودقت املعلىماث التي ًصشح بها باسخماسة الترشح عىذ حسجيله عبر
مىقع الىاب املزكىس أعاله وهى مسؤول عن املعطياث التي ًخىلى إدساجها بهزه الاسخماسة والتي ّ
ًخم اعخمادها
عىذ جقييم ملفه.
 ًقىم املترشح بطباعت اسخماسة مطلب الترشح عىذ القيام بعمليت الدسجيل ويحخفظ بها إلسفاقها عىذ الطلب. ًخم جقذًم الترشحاث ابخذاء من جاسيخ وشش هزا إلاعالنإلى غاًت  27ماي .2017ًخعين على كل مترشح جم قبىل مطلبه مبذئيا على إثش حسجيل جششحه عن بعذ الحضىس لذي إلاداسة الفشعيت
لالهخخاباث املعىيت في املىعذ الزي سيخم جحذًذه الحقا ورلك إلجشاء محاوسة ،ويكىن مصحىبا بالىثائق الخاليت:
 الاسخماسة املىضىعت على رمت املترشحين على املىقع إلالكترووي،www.isie.tn وسخت من بطاقت الخعشيف الىطىيت، وسخت مطابقت لألصل من الشهادة العلميت املطلىبت، سيرة راجيت، جصشيحا على الششف معشفا عليه باإلمضاء ًخم جحميله من املىقع إلالكترووي الهيئت ،www.isie.tn -هظير من البطاقت عذد ً 3خم جقذًمها في حالت قبىل مطلب الترشح.
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