
                                            

 

  قفصة فسفاط شركة
  2016سبتمبر  20قفصة في     

  عرض شغل النتداب أعوان تنفیذ بشركة فسفاط قفصة

  

تنظم شركة فسفاط قفصة مناظرة خارجیة بإإلختبارات النتداب أعوان تنفیذ لفائدة مختلف وحداتھا 

قابس صفاقس وبمراكز قفصة والمتلوي وأم الخشب وأم العرائس والمظیلة والردیف ومراكز الشحن ب

  والصخیرة ومركز تونس وذلك طبقا اإلختصاصات والشروط المبیّنة أسفلھ :

 اإلختصاص
عدد 

 الشغورات
)2(المستوى التعلیمي المطلوب   

السّن القصوى 
في 

01/01/2016  

نوعیة 
 اإلختبارات

میكانیـكـي آلـــیــات 
)1 (  

242  

السنة الرابعة تعلیم ثانوي منھاة بدون نجاح  شعبة 
مؤھل التقني المھني في صیانة معدات تقنیة  أو 

الحضائر أو في  میكانیك اآللیات أو شھادة الكفاءة 
 المھنیة  في میكانیك السیارات

  سنة 40

إختبارات كتابیة 
ذات صبغة 
تطبیقیة في 
 اإلختصاص

ویخضع المقبلون 
  في المناظرة إلى

إختبارات نفسیة 
تقنیة مشفوعة 

 بمحاورات فردیة

 

 

)1میكانیكي صیانة (  90  
السنة الرابعة تعلیم ثانوي منھاة بدون نجاح شعبة 

 تقنیة  أو مؤھل التقني المھني في الصیانة الصناعیة

كــھربـائـي آلــیـات 
)1(  

40  
السنة الرابعة تعلیم ثانوي منھاة بدون نجاح شعبة 

تقنیة او مؤھل التقني المھني في كھرباء وإلكترونیك 
لمھنیةالسیارات أو شھادة الكفاءة ا  

كـھـربـائـي 
)1صـنـاعـي (  

170  

السنة الرابعة تعلیم  ثانوي منھاة بدون نجاح شعبة 
تقنیة  أو مؤھل التقني المھني في صیانة التجھیزات 

الكھربائیة الصناعیة أو شھادة الكفاءة المھنیة 
 كھربائي میكانیكي

)1نــــحـــاس (  23  
نجاح  شعبة  السنة الرابعة تعلیم ثانوي منھاة بدون 

تقنیة  أو مؤھل التقني المھني في الحدادة الصناعیة 
 أو شھادة الكفاءة المھنیة حدّاد مطالة سمیكة

)1لـــحــام (  43  
السنة الرابعة تعلیم ثانوي  منھاة بدون نجاح شعبة 

تقنیة أو مؤھل التقني المھني في اللحام والتركیب أو 
 شھادة الكفاءة المھنیة  لحام مرّكب

)1سباك (  3  
مؤھل التقني المھني  في السباكة  الفنیة أو شھادة 

 الكفاءة المھنیة في السباكة الفنیة

  4 خراط
مؤھل التقني المھني  في الصناعة المیكانیكیة أو 

 الصناعة الصناعیة

  10 واضع تصامیم
شھادة الباكالوریا تقنیة أو مؤھل التقني المھني  رسام 

المعدنيدراسات في البناء   
عون قیس ھندسي 

)1(  
 مؤھل التقني المھني مساح في قیس األراضي  9

عـون أدوات قـیـس 
 إلـكـتـرونـي

4  
مؤھل التقني المھني في اإلعالمیة الصناعیة أو في 

 اإللكترونیك
فـني في التنقیب 

)1والبحث (  
4  

شھادة الباكالوریا تقنیة أو مؤھل التقني المھني في 
یزات التنقیب أو في الصیانة الصناعیةصیانة التجھ  

فـني صیـانـة 
 إعالمـیـة

6  
شھادة الباكالوریا إعالمیة  أو مؤھل التقني المھني 

 في صیانة أجھزة المیكرو إعالمیة

 مؤھل التقني المھني في  اإللكترونیك الصناعي  1 فني الشبكة الھاتفیة

  41 فني كیمیائي
یبیة أو مؤھل التقني شھادة الباكالوریا علوم تجر

 المھني في آسالیب الصناعات الكیمیائیة
عون معالجة الفسفاط 

)1(  
53  

مرحلة التعلیم الثانوي بدون نجاح في شھادة 
 الباكالوریا



                                            

 

)1موظف شحن (  52  
شھادة الباكالوریا تقنیة أو مؤھل التقني المھني في 

 الصیانة الصناعیة

  سنة 40

إختبارات كتابیة 
ذات صبغة 
تطبیقیة في 
 اإلختصاص

ویخضع المقبلون 
  في المناظرة إلى

إختبارات نفسیة 
تقنیة مشفوعة 

 بمحاورات فردیة

 

 

)1عامل شحن (  25  
مرحلة التعلیم الثانوي بدون نجاح في شھادة 

الباكالوریا على أن تكون السنة األولى منھاة أو 
 شھادة الكفاءة المھنیة إختصاص تقنیة

  9 موظـــف مــصـلـحـة
شھادة الباكالوریا في اإلعالمیة أو إقتصاد وتصرف 

 أو تقنیة

  60 موظف مكتب
السنة الرابعة تعلیم ثانوي منھاة بدون نجاح أداب أو 

 إعالمیة

 شھادة الباكالوریا أداب أو إعالمیة  18 كـــاتـــبــة

 مؤھل التقني المھني في الطباعة  3 فني طباعة

باكالوریا اقتصاد وتصرفشھادة ال  17 عون محاسب  

  88 مساعــد فنـــي
شھادة الباكالوریا تقنیة أو مؤھل التقني المھني في 

 الصیانة الصناعیة

)1عون حراسة (  60  
المرحلة اإلعدادیة  أو مرحلة التعلیم الثانوي بدون 

 نجاح في  شھادة الباكالوریا
أعوان أشغال مختلفة 

)1(  
254  

مرحلة التعلیم الثانوي بدون نجاح في شھادة 
 الباكالوریا

)1سائق قاطرة (  7  
شھادة الباكالوریا تقنیة أو مؤھل التقني المھني في 

 میكانیك اآللیات
سـائــق دوالب 

)1جــارفــة (  
 مؤھل التقني المھني في  الصیانة الصناعیة  6

سـائـق سـیـارة 
 خـفـیـفـة

53  
الثانوي بدون نجاح في  مرحلة التعلیم(

شھادةالباكالوریا أو شھادة الكفاءة المھنیة ) + 
 رخصة سیاقة صنف ب

سائق شاحنة ثقیلة 
)1(  

12  
مرحلة التعلیم الثانوي بدوننجاح في شھادة (

الباكالوریا أو شھادة الكفاءة المھنیة ) + رخصة 
 سیاقة شاحنة ثقیلةصنف ج

سـائـق نـقـل 
 مـشـترك

21  
لباكالوریا + رخصة سیاقة نقل عمومي شھادة ا
 مشترك

كاسحة  - سائق آلیة : 
جارفة  - ماسحة  - 

)1( 3م5  
49  

مرحلة التعلیم الثانوي بدون نجاح في شھادة (
الباكالوریا أو شھادة الكفاءة المھنیة في اختصاص 

 رخصة سیاقةصنف ب) + تقني
سائق آلیة ثقیلة  سنة 35

 - جارفة  - (شاحنة 
فة  مجر - حفارة 

)1ھیدرولیكیة ) (  

223  
شھادة الباكالوریا أو مؤھال لتقني المھني في (

 رخصةسیاقة صنف ب)     + اختصاص تقني

   1700 المجموع

  

وبقیة   وقفصة الجنوبیة یات الحوض المنجميمن قبل العاطلین عن العمل من معتمد توجھ مطالب الترشح

  التالي :إلى العنوان البریدي  2016أكتوبر  10ن معتمدیات والیة قفصة، إبتداءا من یوم اإلثنی

  .تونس سیداكس –466ص ب عدد –شركة فسفاط قفصة 

 : یجب أن یحتوي ملف الترشح على الوثائق التالیة

 بدقة على اإلختصاص الذي  طلب ترشح باسم السید الرئیس المدیر العام لشركة فسفاط قفصة، ینصّ م
 ح المشاركة فیھ.یرغب المترشّ 

 في سنوات  3عن  على أن ال یقل تاریخ إصدارھا جردة من بطاقة التعریف الوطنیةنسخة م
20/09/2016. 



                                            

 

 ویترتب عن كل تصریح نسخة مطابقة لألصل من الشھادة التي تثبت المستوى التعلیمي المطلوب .
 . غیر صحیح إقصاء المترشح آلیا من المناظرة

 إلجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحیطة شھادة في عدم اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان ا
 االجتماعیة مسلّمة من كال الصندوقین.

  مسلّمة من قبل مصالح الجبایة. 2016شھادة في عدم الحصول على المعّرف الجبائي لسنة 
 3  ّح بكل دقة.ظروف متنبرة تحمل عنوان المترش 
 صةإستمارة ترشح یقع سحبھا من موقع الواب الخاص بشركة فسفاط قف 

www.cpg.concours.gov.tn 

  ھــــــام:

  ال تقبل المطالب التي توجھ مباشرة إلى مصالح الشركة سواء قبل تاریخ عرض الشغل أو خالل
البریدي لعنوان مدة صلوحیتھ أو بعد تاریخ ختم الترشحات.  كما ال تقبل المطالب الموّجھة إلى ا

 .الشركة والمذكور أعاله قبل تاریخ فتح الترشحات وبعد تاریخ ختمھالخاص با
 .ویترتب  ال یمكن للراغبین في المشاركة في ھذه المناظرة الترشح في أكثر من اختصاص واحد

 .عن عدم مراعاة ھذا الشرط إقصاء المترشح آلیا من المناظرة
 لمطلوبة النفاذ إلى موقع الوابللتسجیل، یجب على المترشح الذي تتوفر فیھ الشروط ا  :

)www.cpg.concours.gov.tn( استمارة الترشح الخاّصة بھ وإدراجھا ضمن وثائق  تعمیرل
  ملف الترشح.

 تقبل مشاركة المتحّصلین على شھائد غیر تلك المنصوص علیھا بشروط ھذا العرض ال . 

  
  : مالحظة ھامة

  سیتم اإلعالن الحقا عن تاریخ :
 . لسحب استمارة الترشح موقع الوابلنفاذ إلى ا -
  ختم الترشحات. -

.............................................................................................................................  
  ث حصص.)خطط خاّصة بالذكور فقط للعمل بالمناجم السطحیة والمغاسل بطریقة تناوب ثال1(
  )یقع اعتماد المستوى التعلیمي في نظام التعلیم الجدید وما یعادلھ في نظام التعلیم القدیم.2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مدیرة المركزیة للموارد البشریة بالنیابةال
 فاطمة تومي مقني                           


