
   إطاراتإلنتداب أعوان تنفيذ و   عرض شغل

  ة و الغراسة و البستنة بتطاوينئيبشركة الب

  

  

 عون  800إنتداب القيام بمناظرة جهوية بالملفات قصد البيئة و الغراسة و البستنة بتطاوين  تعتزم شركة

  عن طريق الملفات. إطار 200تنفيذ و 

  

I. شروط الترشح 

القاطنين بوالية تطاوين و الذين هم من مواليد  تفتح المناظرة للعاطلين عن العمل من  .1

 تطاوين أو من مواليد أب أو أم من تطاوين أو قرينا لمواطن من تطاوين.

على المترشح أن ال يكون ممارسا لنشاط مهني مصرحا به لدى الصندوق الوطني  .2

في األربعة  ماعيةتد و الحيطة اإلجللضمان االجتماعي أو الصندوق الوطني للتقاع

 ثالثيات األخيرة.

 .2016خالل سنة  انشيط اجبائي اعلى المترشح أن ال يكون له معرف .3

 و الحضائر.  16على المترشح أن ال يكون من بين المنتفعين بالعمل  ضمن اآللية  .4

الوالية بالرجوع إلى العنوان المذكور ببطاقة  تم تقسيم الخطط على كل معتمديات  .5

 التعريف الوطنية.

 12صى تقدير بتاريخ فتح المناظرة (قسنة على أ 50بـترشح لل تحديد السن القصوى  .6

 ).2017جوان 

ال يمكن الترشح لمن يزاولون تعليمهم بعنوان السنة الدراسية و الجامعية  .7

 اإلعالن عن النتائج. حينو ذلك ل 2016/2017

 .فقط في صورة نجاح  مترشحين من نفس العائلة يتم قبول المترشح األكبر سنا .8

 كل المطالب المقدمة قبل و بعد ختم الترشحات تكون ملغاة. .9

II. الوثائق المطلوبة و المكونة للملف 

 وثائق مطلوبة على كل مترشح و في كل الحاالت 



 الخاص بالشركة موقعنسخة من اإلستمارة تسحب من ال -1

)(sepjt.concours.gov.tn  عند نهاية التسجيل به و على المترشح طباعة

 وثيقة اإلستمارة في نسختين عند اإلنتهاء من عملية التسجيل يحتفظ بنسخة منها 

 و يرفق النسخة الثانية مع الوثائق المطلوبة إلثبات المعلومات التي قام بتحصيلها.

 للمترشح.ة من بطاقة التعريف الوطنية دنسخة مجرّ  -2

 نسخة من بطاقة تعريف ألب المترشح (أو لألم إن كانت مطلقة أو حاضنة له) -3

 أشهر. 3 منشهادة إقامة للمترشح لم يمض على تسليمها أكثر -4

 ثالثة ظروف متنبرة تحمل عنوان المترشح بكل دقة. -5

 .شهادة مدرسية أو شهادة تكوين مهني أو شهادة جامعية -6

 أشهر. 03لم يمض على تسليمها أكثر من  تشغيلشهادة تسجيل بمكتب ال -7

 : بالنسبة لخريجي التعليم العالي 

تكون مصحوبة بنسخة من بالنسبة للشهادات األجنبية  نسخة من الشهادة العلمية و -1

  شهادة المعادلة.

 : بالنسبة لمستويات أخرى 

بالنسبة للشهادات المسلمة من هياكل التعليم الخاصة يجب أن تكون مؤشر عليها   -1

التكوين المهني بشرط أن  شهادةمن قبل المندوبية الجهوية للتربية أو نسخة من 

  ين.أو تصريح على الشرف بالنسبة لألّميرة ظّ تكون من

 : وثائق أخرى مطلوبة إذا كان المترشح متزوجا 

 ريف الوطنية للزوجة (أو للزوج) و ألبنائه البالغين.من بطاقة التعنسخة  -1

مضامين والدة للقرين و األبناء و للوالدين في الكفالة لم يمض على تسليمهما أكثر  -2

 أشهر. 03من 

 مضمون وفاة للقرين في حالة الوفاة. -3

 نسخة من شهادات الحضور بالنسبة لألبناء المزاولين للتعليم المدرسي و الجامعي. -4

 نسخة من بطاقة اإلعاقة لألبناء و القرين سارية المفعول. -5

 نسخة من حكم الطالق في حالة الطالق. -6

 بخصوص األفراد الذين هم في كفالتهم. عمدة المنطقةشهادة كفالة مسلمة من  -7

 : وثائق أخرى مطلوبة إذا كان المترشح غير متزوج 

 مضامين وفاة لألب أو األم في حالة الوفاة. -1

 الطالق في حال طالق الوالدين. نسخة من حكم -2



 لألم في حالة الطالق. عمدة المنطقةشهادة كفالة مسلمة من  -3

 نسخة من بطاقة اإلعاقة ألفراد عائلته سارية المفعول. -4

نسخة من شهادات الحضور بالنسبة ألخوته الذين هم بصدد مزاولة تعليمهم  -5

 و الجامعي.أالمدرسي 

 . 2017 جويلية 03  الثنينايوم لحدد تاريخ غلق الترشحات 

III. يد مضمون الوصول فقط على العنوانترسل ملفات الترشح عبر البر : 

  تونس سيداكس 1080 -    48صندوق بريد                                           

 هام جدا:  

  ّاإلعاقةللمترشحين ذوي  من الخطط المعروضة للتناظر  %04تخصيص نسبة   تم. 

  ّتقسيم  الخطط المعروضة للتناظر حسب عدد السكان في كل معتمدية و ذلك وفقا  تم

 ألخر إحصاء للمعهد الوطني لإلحصاء.

  ّفي مرحلة أولى قبول ضعف العدد  بالنسبة للخطط المعروضة لإلطارات، يتم

 لقيام باإلختبار التقني و النفسي.المطلوب في كل خطة ل

  كما يلي : و يحتسب العدد النهائي لكل مترشح

 70 % .للعدد المسند على الملف 

 30 % .للعدد المسند في اإلختبار التقني و النفسي 

 مصالح شركة البيئةأو بالعنوان البريدي ل ال تقبل المطالب التي توجه مباشرة         

  .و الغراسة و البستنة بتطاوين

  لنفاذ إلى موقع الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة اللتسجيل يجب على المترشح

 sepjt.concours.gov.tnالواب: 

 مالحظة هامة :

ختص في االنتدابات للقيام بعملية الفرز و التصريح بالنتائج و قبول اإلعتراضات و ذلك تم تكليف مكتب م

   تحت إشراف عدل منفذ. 


