هيئة قناة السويس
إدارة شئون العاملين
قسم التعيينات

محمد عياد

إعـالن رقـم (  ) 4لـسنة 2018
تعلن هيئة قناة السويس عن حاجتها إلي عاملين للعمل بها بنظام التعاقد فى مهنة
( مندوب إطفــاء ) للعمل بمدن القناة الثالث
و يشترط في المتقدم لإلعالن -:
 - 1أن يكون مصري الجنسية .
 – 2أن يكون من الذكور نظراً لطبيعة العمل .
 - 3أن يكون مقيماً بأي من مدن القناة الثالث ( بورسعيد –االسماعيلية – السويس ) قبل تاريخ
نهاية سريان االعالن .
 - 4أال يزيد السن عن  30سنه فى تاريخ نشر االعالن .
 - 5الحصول على الشهاده االعدادية .
 -6أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بحد أدني عامين بدرجة أخالق " قدوة حسنة" واليقبل
المستثنون من أداء الخدمة العسكرية .
 - 7أن يقبل العمل بأي من مدن القناة الثالث .
 – 8خبرة في مجال األطفاء لمدة ال تقل عن خمس سنوات .
 – 9يفضل الحصول على دورات تدريبية فى مجال االطفاء والدفاع المدني .
 - 10أن يجتاز االختبارات المقرر عقدها لشغل المهنة والتي ستتم على مرحلتين وهما -:
 المرحلة االولي  :أختبارات اللياقه البدنية. المرحلة الثانية  :اختبارات نظريه والمقابلة الشخصيه وباقي االختبارات العمليةلمن يجتازالمرحلة االولي بنجاح.
 - 11ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم بواسطة قومسيون طبي الهيئة وطبقا لمعايير اللياقة الطبية
وفق نظام الهيئة .
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تقدم طلبات االلتحاق على الموقع االلكتروني للهيئة على العنوان التالي :
WWW.SUEZCANAL.GOV.EG

الرابط العربي  ,صفحة شئون العاملني – وظائف .
و يف حالة االستفسار يتم إرسال بريد الكرتوني علي العنوان التالي :

Jobs@Suezcanal.gov.eg
وهذا ولن يلتفت إلي الطلبات غري املستوفاة أو الواردة قبل أو بعد امليعاد احملدد وستعلن كشوف بأمساا مان وقال علايالم االرتياار
املبدئي علي ضو ما تراه اهليئة من أسس املفاضلة موضحاً بالا مواعيد وأماكن االرتبارات على موقال اهليئاة علاي شابكة االنرتنات
علماً بان أرر موعد لتقديم الطلبات هو

 2018 / 06 /03الساعة الثانية عشرة ظالراً وآرر موعد لتلقي االستفسارات علي الربيد

االلكرتوني هو  2018 / 06 / 02الساعة الثانية عشرة ظالراً .

