الهيكل  :شركة الخدهات الىطنية و االقاهات

تعتزم شركة الخدهات الىطنية و االقاهات تنظين هناظرة خارجية النتداب حارس
انعذد انًطهٕب 1 :
انخطح انًطهٕتح  :حارس
االخرظاص انًطهٕب  :دارص
انشٓادج انًطهٕتح َ :ظخح يطاتمح نالطم يٍ انشٓادج انًذرطٛح
يكاٌ انعًم  :ذَٕض
ذارٚخ فرخ انًُاظزج 2017-02-17 :
ذارٚخ غهك انرزشخ عهٗ انخظ 2017-03-09 :
ذارٚخ غهك انًُاظزج 2017-03-09 :
شروط الترشح  - :يظرٕٖ طُح طادطح اترذائٙ
 انظٍ ألظاِ  40طُح ف 01 ٙجاَف2017 ٙيرذظم عهٗ رخظح طٛالح طُف بالىثائق الوطلىبة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يطهة ذزشخ يًضٗ يٍ لثم انًرزشخ
اطرًارج انرزشخ ذعًز ٔذظذة ٔجٕتا يٍ انًٕلع اإلنكرزَٔconcours.gov.tn:ٙ
َظخح يطاتمح نألطم يٍ انشٓادج انًذرطٛح نهًرزشخ ٔكم إدالء تشٓادج عهًٛح ذفٕق انًظرٕٖ
انًطهٕب نهخطح ال ٚرى اعرًادْا ف ٙانرظُٛف انًُٓ ٙنهًرزشخ عُذ اَرذاتّ تانشزكح.
َظخح يٍ تطالح انرعزٚف انٕطُٛح نهًرزشخ
َظخح يٍ رخظح طٛالح طُف ب
ظزفاٌ خانظا يعهٕو انثزٚذ ٔ ٚذًالٌ عُٕاٌ انًرزشخ

هالحظات هاهة
ٚرى انرثثد ف ٙانًهفاخ ٔ الظاء انًهفاخ غٛز انًطاتمح دظة انذاالخ انرانٛح :
يهف يُمٕص-يهف ٔارد تعذ اٜجال

كيفية اجراء الوناظرة:
 ذرٕنٗ شزكح انخذياخ انٕطُٛح ٔ االلاياخ عٍ طزٚك نجُح انًُاظزج انخارجٛح فزس انرزشذاخ ٔفمانهشزٔط انًثُٛح أعالِٚ ٔ ،رى اطرذعاء انًرزشذ ٍٛانًمثٕنح يهفاذٓى تٕاططح رطائم فزدٚح الجزاء اخرثار
شفاْ.ٙ
 ٚجزٖ االخرثار انشفاْ ٙدٕل انًعارف انُظزٚح ٔ انرطثٛمٛح انًزذثطح تانخطح انًفرٕدح نهرُاظز ٔ ٚظُذنكم يرزشخ عذد يٍ  0انٗ .20
 ذرٕنٗ نجُح انًُاظزج ذزذٛة انًرزشذ ٍٛذفاضهٛا ٔ اطرذعاء انًرزشذ ٍٛاالٔائم دظة ْذا انرزذٛة ٔ فٙدذٔد انخطح انًفرٕدح نهرُاظز الجزاء فذض طث ٙتًظانخ انشزكح.
ٔٚعرثز اجرٛاس االخرثار انطث ٙشزطا أطاطٛا يٍ شزٔط انُجاح انُٓائٙ

هكاى إيداع الترشح  :فعهٗ انزاغث ٍٛف ٙانرزشخ انرظجٛم ٔجٕتا تانًٕلع اإلنكرزَٔconcours.gov.tn ٙ
يٍ خالل ذعًٛز اإلطرًارج انًرٕفزج نهغزع ٔارفالٓا ٔجٕتا تًهف ذزشذّ،
ذمذو يهفاخ انرزشخ دظزٚا عٍ طزٚك انثزٚذ انًضًٌٕ االطٕل عهٗ انعُٕاٌ انران : ٙشزكح انخذياخ
انٕطُٛح ٔ االلاياخ َٓج تذٛزج ذٕركاَا عًارج جزاد عذد  - 23ضفاف انثذٛزج  1053-ص.ب 130
أ يثاشزج تًكرة انضثظ انًزكش٘ نهشزكح ٔ ٚعرثز خرى انثزٚذ أ خرى يكرة انضثظ انًزكش٘ كذنٛم عهٗ
ذارٚخ ذمذٚى انرزشخ.

