بـــــالغ

فتح مناظرة خارجية النتداب

إطارات وأعوان بالهيئة التونسية لالستثمار
تعتزم الهيئة التونسية لالستثمار تنظيم مناظرات خارجية باالختبارات الكتابية و/أو الشفاهية
النتداب إطارات وأعوان (عن طريق التعاقد أو عن طريق االلحاق) حسب البيانات التالية:

عدد الخطط

الخطة

المعروضة للتناظر

الشروط المطلوبة للمترشح(ة)

أن يكون بالغا من العمر أربعون
( )40سنة على األكثر يلغى هذا
الشرط في حالة اإللحاق

مكلف(ة) باالتصال

01

مساعد(ة) إدارة

03

 أن يكون متحصال على شهادةالماجستير أو شهادة الدراسات
المعمقة اختصاص صحافة أو
تجارة أو تسويق أو شهادة معادلة
في نفس اإلختصاص

مهام المترشح(ة)

خطة
 إعداداتصال الهيئة
 االشراف علىالمواقع
االجتماعية للهيئة
و موقع الواب و
مع
العالقات
وسائل االعالم
 -تنظيم التظاهرات

له تكوين في مجال اإلعالميةوالملتيمديا
 إتقان اللغة العربية والفرنسيةواالنقليزية
أن يكون بالغا من العمر خمسة  -القيام باألعمال المكتبية
وثالثون ( )35سنة على األكثر والمساعدة
يلغى هذا الشرط في حالة اإللحاق
 الرقن والحفظ باللغتين، أن يكون متحصال على شهادة العربية والفرنسيةتقني سامي أو مؤهل التقني السامي
في اختصاص مساعد إدارة أو  -المشاركة في تنظيم
شهادة معادلة في نفس اإلختصاص األعمال المكتبية –
-له تكوين في مجال اإلعالمية

مكلف(ة)

الضبط

بمكتب

01

أن يكون على ذمة الهيئة
في إنجاز كل عمل أو
مهمة يكلف بها

أن يكون بالغا من العمر خمسة  -القيام باألعمال المكتبية
وثالثون ( )35سنة على األكثر
 -الحفظ باللغتين العربية

يلغى هذا الشرط في حالة اإللحاق

والفرنسية

 أن يكون متحصال على شهادةشهادة تقني سامي أو مؤهل التقني
السامي في اختصاص مساعد
إدارة أو شهادة معادلة في نفس
اإلختصاص
له تكوين في مجال اإلعالمية .1تكويـــن الملفـــــات

يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

•

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية أو شهادة تكوين منظرة في االختصاص المطلوب.

•

سيرة ذاتية مرفقة بالمؤيدات

•

يرسل ملف الترشح عن طريق البريد أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط في ظرف مغلق على العنوان

التالي " الهيئة التونسية لالستثمار نهج بحيرة هيرون  1053ضفاف البحيرة" مع التنصيص على
الظرف الخارجي للعبارة التالية  :مناظرة خارجية النتداب إطارات وأعوان ال تفتح إال من طرف لجنة

المناظرة .
حدد أخر أجل لتقديم الترشحات يوم  16جويلية 2018
ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات الواردة على الهيئة التونسية لالستثمار قبل تاريخ فتح المناظرة أو بعد
إنقضاء آجال تقديم الترشحات.
ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات التي تفوق المؤهالت المطلوبة من حيث الشهادة العلمية أو غير

المطابقة لالختصاص .

 .2االختبارات:
•
•
•

الكتابية و/أو الشفاهية.
تتم دعوة المترشحين أصحاب الملفات المقبولة الجتياز االختبارات
ّ

لكل مترشح إثر اجتيازه لالختبار عدد يتراوح بين  0و 20نقطة.
يمنح ّ
يقع إقصاء المترشحين المتغيبين.

 .3التصريـــح بالنتائـــج:
تفاضليا ،على أساس المجموع العدد المسند
يتم ترتيب المترشحين الذين اجتازوا االختبارات ترتيبا
ّ
ّ
وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا.
تقترح اللجنة إسم المترشح الذي يمكن قبوله بصفة نهائية وقائمة تكميلية وذلك حسب الترتيب

التفاضلي لتمكين الهيئة التونسية لالستثمار ،عند اإلقتضاء ،من تعويض المترشح المسجل بالقائمة

األصلية والذي لم يلتحق بالعمل بالهيئة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تتولى الهيئة التونسية لالستثمار التصريح بأسماء الناجحين النهائيين ويقع إستدعاءهم لإللتحاق بمقر
العمل.

