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إعــــالن
رقــم (  ) 5لسـنة 2018
ــــــــــــــــــــــــ
تعلن هيئة قناة السويس عن قبول دفعة للتدريب لمدة  6اشهر علي االقل تمهيدا للعمل بالهيئة بنظام التعاقد
و ذلك بمدن القناة الثالث

الشروط

المهنة


فني

أن يكون حاااصال على دبلوم الماادارس الثانوية الصناعية بنسبة مئوية ال

تقل عن  % 60في التخصصات التالية :

اوال  ( :زخرفة و اعالن و تنسيق – زخرفة و اعالن )

ثانيا  (:اتصاالت – الكترونيات – بكات المعلومات – منظومة الحاسب –
حاسب الي – البرمجيات )

ويشــترط في المتقـــدم مـا يلي -:

 -1أن يكون مصري الجنسية .

 -2أن يكون من الذكور نظ ار لطبيعة العمل .
 -3أال يزيد سنه على  35عاما في تاريخ نشر اإلعالن.
 -4أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخالق " قدوة حسنة " أو أُعفى منها قبل تااريخ نهاياة ساريان اإلعاالن
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وال يقبل المتخلفون أو المستثنون من أداء الخدمة العسكرية ماعدا المستثنون لعدم اللياقة الطبية .
أن يكون مقيما بإحدى مدن القناة قبل تاريخ نشر اإلعالن.

 -6ان يقبل العمل بمدن القناة الثالث

 -7أن يجتاز االختبارات المقرر عقدها والتي ستتم على مرحلتين-:
 المرحلة األولى  :اختبارات اللياقة البدنية.
 المرحلة الثانية  :االختبارات التحريرية واالختبارات العملية والشفوية لمن يجتاز المرحلة األولى بنجاح
 ثبوت اللياقة الطبية قبل بداية التدريب وبعد نهايته بمعرفة قومسيون طبي الهيئة وطبقا لمعايير اللياقاة الطبياة
وفق نظام الهيئة .
 يمنح المتدرب مكافأة تدريب يومية عن كل يوم تدريب يسري عليها نظام الخصم للغياب أو الجزاءات .
 تختااار الهيئااة حسااب احتياجتهااا مماان اجتااازوا االختبااارات التااي سااتتم فااي نهايااة ماادة التاادريب المر ااحين للعماال
بنظام التعاقد لمدة عام يجدد في حالة صالحية المتدرب للعمل بالهيئة
 لن يتم التعاقد إال مع من يجتاز الدورة التدريبية بنجاح

يلغى تدريب المر حين في الحاالت اال تية :
 عدم االنتظام في الحضور أو عدم المحافظة على مواعيد التدريب.
 عدم تحقيق مساتوى مناساب مان التحصايل الدراساي وذلاك مان خاالر االختباارات التاي تاتم أثنااء التادريب أو مان
خالر تقييم السادة القائمين بالتدريب.
 سوء السلوك والتصرفات غير المرغوب فيها التي ال تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة.
 الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو ما ابه ذلك.

** تقدم طـلبات االلتحاق على موقع اهلـيئة اإللكرتوني :
www.suezcanal.gov.eg
** الرابط العربي  ,صفحة ئون العاملين – وظائف
وفى حــالـة االستفسارات يتم إرسال بريد إلكرتوني على العنوان التالي -:

Jobs @ suezcanal.gov.eg
** هذا ولن يلتفت إلى الطلباات غيار المساتوفاة أو الاواردة قبال أو بعاد الميعااد المحادد وساتعلن كشاون بأساماء مان
يقع عليه االختيار المبدئي على ضوء ما تراه الهيئة من أسس المفاضلة موضاحا بهاا مواعياد وأمااالن االختباارات
على موقع الهيئة على بكة اإلنترنت .
** علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو

 2018 / 12 / 24الساعة الثانية عشر ظه ار .

** وآخر موعد لتلقى االستفسارات على البريد اإللكتروني هو  2018 / 12 / 23الساعة الثانية عشر ظه ار

