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تفاصيل المناظرة

MOQ2 01/2020 : مرجع المناظرة

الهيكل : الشركة الجهوية للنقل بالقصرين

العدد المطلوب : 3

الخطة المطلوبة : عامل يدوي مختص (إختصاص كهرباء )

عنوان المناظرة : مناظرة خارجية النتداب عامل يدوي مختص (إختصاص كهرباء )

االختصاص المطلوب : عامل يدوي مختص (إختصاص كهرباء )

الشهادة المطلوبة : شهادة إنتهاء التدريب المهني أو شهادة كفاءة مهنية في اإلختصاص المطلوب.

شهائد أخرى :

مكان العمل : القصرين

تاريخ فتح المناظرة : 2020-02-15

تاريخ غلق الترشح على الخط : 2020-03-05

تاريخ غلق المناظرة : 2020-03-05

شروط الترشح : - أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
- العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز 35 سنة في تاريخ 01 جانفي 2020.(مع مراعاة حاالت التنفيل العمري).

- متحصل على شهادة إنتهاء التدريب المهني أو شهادة كفاءة مهنية في اإلختصاص المطلوب. 

الوثائق المطلوبة : - مطلب ترشح بإسم السيد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بالقصرين ممضى من طرف المترشح
ويتضمن عنوانه ورقم هاتفه والخطة المترشح إليها ومكان العمل المترشح له .

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
- نسخة مطابقة لألصل من الشهادة المهنية في اإلختصاص المطلوب .

- بطاقة تقديم من مكتب التشغيل لم يمض على تسلمها أكثر من ثالث أشهر للمترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية مع تقديم إثباتات
ومؤيدات إن وجدت تثبت إنجازهم لخدمات مدنية في القطاع العمومي) 

- ظرفان متبران يحمالن العنوان الكامل للمترشح .
.www.concours.gov.tn إستمارة ترشح (يتم تعميرها وسحبها من الموقع اإللكتروني لبوابة المناظرات العمومية -

مكان إيداع الترشح : يرسل ملف الترشح وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع إلى إدارة الشركة في أجل
أقصاه 05 مارس 2020 ، وذلك إلى العنوان التالي : الشركة الجهوية للنقل بالقصرين فرات 1 عمارة سبورلس القصرين 1200 مع وجوب

التنصيص على الظرف الخارجي عبارة " ال يفتح ملف ترشح لعرض شغل عدد 1-2020 لخطة ........" 
يرفض وجوبا كل ملف : 

- يصل بعد تاريخ غلق الترشحات ويعتمد في ذلك تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للشركة الجهوية للنقل بالقصرين .
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- يحمل إسم المترشح على الظرف الخارجي،
- ال يكون صاحبه مرسما بالبوابة الوطنية للمناظرات. 

- ال يتضمن الوثائق المطلوبة المذكورة أعاله. 
- ال يحمل عبارة " ال يفتح ملف ترشح لعرض شغل عدد 1/2020 لخطة ....." 


