
 هيئة قناة السويس 

 محمد عياد  إدارة شئون العاملين
 قسم التعيينات

 

 
 2018سنة ـ(  ل    3م )  ـالن رقـإع

 تعلن هيئة قناة السويس عن حاجتها إلي عاملين للعمل بها بنظام التعاقد فى مهنة 
  (  بمدن القناة الثالث ســائق سيارة) 

                                                   -و يشترط في المتقدم لإلعالن :
 يكون مصري الجنسية . أن  - 1

 . االعالن نهاية سريانتاريخ  قبل أن يكون حاصاًل على رخصه قياده درجة أولي - 2

                   . االعالن نهاية سريانتاريخ  قبلأن يكون مقيمًا بأي من مدن القناة  - 3

 . فى تاريخ نشر االعالن سنه 35 أال يزيد السن عن - 4       

 االقل،ويفضلالعامة لمحو االميه على  على شهادة محو االميه وتعليم الكبار من الهيئة الحصول  -5
 أن يكون حاصاًل على مؤهل متوسط  .        

 أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بدرجة أخالق قدوة حسنة أو اعفي منها وذلك قبل تاريخ   - 6

 عن أداء الخدمة العسكرية او من تم استثنائهم مننهاية سريان اإلعالن، واليقبل المتخلفون        
 .  ماعدا من تم استثنائة لعدم اللياقة الطبية أدائها        

 أتوبيس " ولديه خبرة فى  –نقل  –يفضل من سبق له العمل على السيارات الثقيله " التريال  - 7        

 الطارئة .االعطال البسيطة  ميكانيكا السيارات وأصالح              
 أن يقبل العمل بأي من مدن القنــاة الثالث . - 8        

 . طبقًا لما تقرره الهيئه بهذا الشــأن أن يجتاز االختبارات المقرر عقدها لشغل المهنة - 9

 ثبوت اللياقة الطبية للمتقدم بواسطة قومسيون طبي الهيئة وطبقا لمعايير اللياقة الطبية  -10

 نظام الهيئة.وفق           
 قدم طلبات االلتحاق على الموقع االلكتروني للهيئة على العنوان التالي :ت    

WWW.SUEZCANAL.GOV.EG     

 وظائف .  –الرابط العربي , صفحة شئون العاملني 

 و يف حالة االستفسار يتم إرسال بريد الكرتوني علي العنوان التالي : 

Jobs@Suezcanal.gov.eg 

ي علعي  وهذا ولن يلتفت إلي الطلبات غري املستوفاة أو الواردة قبل أو بعد امليعاد احملدد وستعلن كشوف بأمساء من وقع  علعي م االيتيعار املبعدئ    

موق  اهليئة علي شبكة االنرتنت علمًا بان أير موعد لتقعديم   علىتراه اهليئة من أسس املفاضلة موضحًا ب ا مواعيد وأماكن االيتبارات  ضوء ما

 2018/    06 /  02  الثانية عشرة ظ رًا وآير موعد لتلقي االستفسارات علي الربيد االلكرتونعي هعو    ةالساع 2018/   06 /   03    الطلبات هو

 الساعة الثانية عشرة ظ رًا .

http://www.suezcanal.gov.eg/

