اعالن صادر عن أمانة عمان الكبرى
طلب وظائف شاغرة بالفئة الثالثة
تعلن امانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتهاا لما ا الوئااال الراالرى لادى األماناة بالفئاة الاالااة
والمبينه تفاصيلها وشروط اشغالها حسب ما هو مبين بادناه :
المسمى الوئيفي
الجنس

الرالر ورمز
الوئيفة

العدد المطلوب

سااق آلية انرااية
رمز الوئيفة:

ذكر

333300100

50

التحصي العلمي

شروط اشغال الوئيفة

المطلوب

ثانوية عامة ناجح
فما دون

 يحم رخصة سوق (انرااية)

 خبرى عملية بعد تاريخ الرخصة

االنرااية ال تق عن ثالثة سنوات.

 يحم رخصة سوق فئة (خامسة)

سااق فئة خامسة
(محورين)

ذكر

رمز الوئيفة:

125

333300500

ثانوية عامة ناجح
فما دون

 خبرى عملية بعد تاريخ الرخصة

الخامسة ال تق عن ثالثة سنوات

 يكون العم الزاميا على آليات
البيئة ونق النفايات.

 يحم رخصة سوق فئة (سادسة)

سااق فئة سادسة
(عموم السيارات)

ذكر

رمز الوئيفة:

333300600

225

ثانوية عامة ناجح
فما دون

 خبرى عملية بعد تاريخ الرخصة

السادسة ال تق عن ثالثة سنوات

 يكون العم الزاميا على آليات
البيئة ونق النفايات.

متطلبات وشروط اشغال الوئاال :
 أن يكون اردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره والئق صحيا.

 أن يكون مكان االقامة حسب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال المدنيةة والجةوا ات
حدود امانة عمان الكبرا (*وفقا لمةا وةو مبةين جالجةدول ادنةاه وال يةمم قبةول دابةا
لاباديا

دا

محافظة ال اصمة .

فةي احةدا المنةادق دا ة

الممقةدمين مةن أانةاا المنةادق الماج ةة

 اجادة القرااة والكماجة.
 المقدم جطابا

يقمصر عاى الذين لم يزيد ال مر عن ( 45عام حمى نهاية فمرة اسمقبال الطابا

 ال يجةوت تقةديم داةب توظيةف مةن الممقاعةدين المةدنيين أو ال سةكريين أو ممقاعةد

لاوظائف الم ان عنها.

الضةمان االجممةاعي أو

القةائمين عاةى رأس عماهةم اوظةائف فةي القطةا ال ةام المةدني وال سةكر جمةا فةي ذلة

الجام ةا

الرسةمية

والمسمشةييا

الجام يةة الرسةمية والباةديا

ال امية الماج ة له.

وأمانةة عمةان الكبةرا والمجاة

األعاةى لا اةوم والمكنولوجيةا والم اركةز

 أن يكون لديه برة والمام جاالمور الينية والميكانيكية.
الوثااق المطلوبة
 صورة مصدقة عن وجهي البطاقة الشخصية سارية المي ول

 صورة عن شهادة المحصي ال امي(ال يمم قبول شهادة الثانوية ال امة (غير مسمكم /راسب
 صورة عن ر صة السوق الصادرة من دائرة تر يص المركبا
 صورة مصدقة حسب االصول من الدو ار
 صةةورة مصةةدقة عةةن الخب ة ار
عايها.

المدريبية (ان وجد

والسواقين شريطة أن تكون(سارية المي ول
المي شارك اها صاحب الطاب.

ال مايةةة مصةةدقة حسةةب االصةةول ش ةريطة أن تكةةون ج ةةد تةةاريص فاةةة ر صةةة السةةوق الممقةةدم

 صورة عن دفمر ال ائاة سار المي ول.
 صورة عن دفمر دمة ال ام (مؤج /م يي لاذكور.
فعلى الرالبين بالتقدم للوئاال المذكورى اعاله ممن تتوفر فيهم متطلباات و شاروط اشاغال الوئااال التقادم بطلاب توئيال لادى

داارى النق والتزويد  /المحطة /شاار الجي//بجاناب محكماة األماناة والتابعاه ألماناة عماان الكبارى خاالل الفتارى مان ياوم االحاد
الموافق 2018/9/23وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق . 2018/9/27
مالحظة:لن يتم استالم أي طلب أو أي وثيقة بعد التاريخ المحدد ال نتهاا فترى تقديم الطلبات.
*يسمح بالتقدم فقط للقاطنين داخ حدود أمانة عمان الكبرى حسب المناطق بالجدول ادناه:

منطقة مرج الحمام

منطقة القويسمة وابو
علندا والجويدة
والرقيم
منطقة رأس العين

منطقة الجبيهة

منطقة ماركا

منطقة اليرموك

منطقة بدر

منطقة العبدلي

منطقة المدينة
منطقة تالع العلي
وام السماق وخلدا
منطقة ابو نصير

منطقة زهران

منطقة وادي السير

منطقة بدر الجديدة

منطقة طارق

منطقة بسمان

منطقة شفا بدران

منطقة احد

منطقة صويلح

منطقة خريبة السوق
وجاوا واليادودة

منطقة ام قصير
والمقابلين والبنيات
منطقة النصر

