الشركة التونسية لممالحة

مناظرات خارجية إلنتداب إطارات و أعوان بالشركة التونسية لممالحة بعنوان سنة 2015

تعمف الشركة التونسية لممالحة عف فتح مناظرة خارجية بالممفات و اإلختبارات إلنتداب  13إطا ار و أعوانا في إختصاصات مختمفة طبقا لمبيانات التالية:
مرجع

رمز

المناظرة

المناظرة

الخطة
المعروضة
لمتناظر

عدد
اإلختصاص المطموب

الخطط

المفتوحة

عدد الخطط
وحدة التعيين

إدارة المالية و المحاسبة (مصمحة
محاسبة أو محاسبة

C1

و مالية

مراقبة الدفوعات)

C2

التعيين

إدارة المالية و المحاسبة (نيابة إدارة

الشروط الخاصة لممشاركة

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة األستاذية
1

أو اإلجازة في إختصاص محاسبة أو محاسبة و

القياـ بمياـ المراقبة و التدقيؽ في جميع المصاريؼ.

مالية ال غيـر.

2
المحاسبة)

التصرؼ في

حسب وحدة

وصف وظيفي لمخطة

أف يكوف المترشح متحصال عمى عمى شيادة
1

األستاذية أو اإلجازة في إختصاص محاسبة أو
محاسبة و مالية ال غيـر.
أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة الماجيستير

التأميف و المخاطر

1

إدارة الشؤوف القانونية و التأميف

1

القانوف الخاص

1

وكالة حمؽ الوادي

1

الميني في إختصاص التصرؼ في التأميف و

المالية.
القياـ بالمياـ المحاسبية و إجراء التحاليؿ
ّ
متابعة الممفات لدى شركات التأميف و إعداد ممفات
األضرار لممطالبة بالتعويضات.

المخاطر.

التدخؿ في تسوية النزاعات التي تنشأ أثناء تنفيذ عقد
1

C3

التصرؼ في

C4

التكويف

C5

تجارة دولية

C6

1

متصرؼ

مالية و  /أو
محاسبة

إدارة الموارد البشرية (مصمحة

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة األستاذية
أو اإلجازة في إختصاص القانوف الخاص ال غيـر.
أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة األستاذية

1

1

التكويف)

1

إدارة التزويػد

1

1

إدارة التجييز البحري

1

أو الماجيستير في إختصاص ىندسة التكويف أو
التصرؼ في الموارد البشرية ال غيـر.

النقؿ خاصة منيا دراسة شكاوي الحرفاء المتعمقة
باألضرار ( طرؽ التعويض و التفاوض عمى إصالح
األضرار).
المساىمة في إعداد و متابعة برنامج التكويف لألعواف
اإلدارييف و البحرييف.

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة اإلجازة في

إجراء المفاوضات مع المزوديف و إنجاز العمميات

إختصاص تجارة دولية ال غيـر.

المتعمقة بالشراءات.

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة األستاذية
أو الماجيستير في إختصاص مالية و/أو محاسبة
ال غيـر.

التصرؼ في األجػور.
ّ

T1

2

T2

T3

تقني سامي

كيرباء

1

محاسبة

4

اإلتصاالت

1

إدارة الشؤوف و الخدمات العامة

1

إدارة المالية والمحاسبة

3

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني
السامي في إختصاص كيرباء ال غيـر.

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني

وكالة نقؿ المسافريف بتونس

1

إدارة الشؤوف و الخدمات العامة

1

السامي في إختصاص محاسبة ال غيـر.

ضماف العناية و الصيانة لشبكات التيار الكيربائي عمؿ ميداني في مقرات الشركة يتطمب حضور خارجأوقات العمؿ و أياـ اآلحاد و األعياد.

التسجيؿ المحاسبي و العمميات المتعمقة بو.

أف يكوف المترشح متحصال عمى شيادة التقني

ضماف العناية و الصيانة و إصالح المعدات السمكية و

السامي في إختصاص اإلتصاالت.

الالسمكية ومتابعة الخدمات الياتفية و الفواتير

الشروط العامة لممشاركة
 )1يجب عمى المترشح أف يكوف تونسي الجنسية و متمتعا بحقوقو المدنية.

 )2يمتزـ المترشح بالعمؿ بالوحدة التي يتـ تعيينو فييا مف طرؼ الشركة التونسية لممالحة.
 )3ال يمكف أف يتجاوز سف المترشح بتاريخ غرة جانفي  : 2016بالنسبة لخطة متصرف  40سنة (يحتسب وفقا ألحكاـ األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ
في  13أفريؿ  )2006و  35سنة بالنسبة لخطة تقني سامي .

 )4ال يمكف الترشح لمف لو مستوى تعميمي أعمى مف المستوى المطموب.
 )5ال يمكف الترشح إالّ في خطة واحدة.

 )6المقاييس :تجرى المناظرة عمى ثالث مراحؿ:
المرحمة األولى:التسجيل :

 يقوـ المترشح الذي تتوفر فيو الشروط المطموبة بالتسجيؿ وجوبا عمى موقع الواب ػؿ www.recrutementctn.com.tn -آخر أجؿ لمتسجيؿ بموقع الواب  13أوت .2016
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المرحمة الثانية :دراسة الممفات:
آليا باإلعتماد عمى المنظومة  ،ترتيبا تفاضميا حسب المجموع الشخصي المتحصؿ عميو و الذي يحتسب عمى النحو التالي :
يتـ الترتيب األولي لممترشحيف لممناظراتّ ،
ّ
- 1خطة متصرف :رمز المناظرة C1 – C2 – C3 – C4 – C5 – C6
المجموع الشخصي(عمى  100نقطة) = (معدل شهادة البكالوريا ( + )1 Xمعدل سنة التخرج بدون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختم الدراسات .)4 X
 معدؿ البكالوريا  20نقطةكل تصريح بمعدل سنة التخرج بإعتبار العدد المسند
 معدؿ سنة التخرج بدون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختم الدراسات  80نقطة[ .يعتبر تصريحا مغالطا ّلمشروع ختم الدراسات و ينجر عنه اإلقصاء اآللي لممترشح ]
 -2خطة تقني سامي :رمز المناظرة T1 – T2 – T3
كل تصريح بمعدل سنة
المجموع الشخصي(عمى  20نقطة) = معدل سنة التخرج بدون إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختم الدراسات [يعتبر تصريحا مغالطا ّ
التخرج بإعتبار العدد المسند لمشروع ختم الدراسات و ينجر عنه اإلقصاء اآللي لممترشح ].

جدا :يتـ إستدعاء المترشحيف المتحصميف عمى المراتب األولى عف طريؽ إرساؿ تمغراؼ (  )Télégrammeو/أو إرساليات قصيرة (  )SMSفي صورة وجود خطّ ىاتؼ جواؿ
هام ّ
لتقديـ ممفاتيـ بمكتب الضبط المركزي لمشركة أو بالبريد إلى :
الشركة التونسية لممالحة  05شارع داق همارشولد تونس .1001
ال يفتح
مناظرة إنتداب .....إختصاص......
لمممف:
الوثااق المكونة
ّ

 إستمارة الترشح اإللكتروني. -السيرة الذاتية.

 نسخة مف بطاقة التعريؼ الوطنية. -نسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة البكالوريا (بالنسبة لخطة متصرف فقط) .

الخاصة بنسخة مطابقة لألصؿ مف شيادة المعادلة.
 نسخة مطابقة لألصؿ مف الشيادة العممية مصحوبة بالنسبة لمشيائد األجنبية و شيائد المؤسساتّ
 -نسخة مطابقة لألصؿ مف كشؼ أعداد البكالوريا (بالنسبة لخطة متصرف فقط).
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 نسخة مطابقة لألصؿ مف كشؼ أعداد سنة التخرج بدوف إحتساب األعداد المسندة لمشاريع ختـ الدراسات . شيادة ترسيـ بصفة طالب شغؿ مسممة مف مكتب التشغيؿ و العمؿ المستقؿ لـ يمض عمى تاريخ تسميميا  3أشير في تاريخ ختـ الترشحات.اإلقصاء :

فإنو يتـ اإلقصاء اآللي
المصرح بيا مع
المضمنة بإستمارة التر ّشح و في حالة عدـ تطابؽ المعطيات
التثبت في الممفات الواردة و مقارنتيا مع البيانات
ّ
الممؼ ّ
يتـ ّ
ّ
ّ
ّ
النيائي لممترشح.

المرحمة الثالثة :اإلختبار الشفاهي و القبول النهااي:
أ -تتـ دعوة المترشحيف المتحصميف عمى المراتب األولى مف المناظرة مف ضمف المترشحيف الذيف استكمموا ممفاتيـ فى حدود  10مرات (بالنسبة لخطة متصرؼ و
تقني سامي) و  5مرات (بالنسبة لخطة تقني سامي في المحاسبة) عدد الخطط المعروضة لمتناظر إلجتياز اإلختبار الشفاىي.
تمت دعوتيـ الجتياز اإلختبار ال ّشفاىي تفاضميا وفقا ؿمعدؿ ا ألعداد المتحصؿ عمييا في اإلختبار الشفاىي بنسبة  %70و األعداد
ب -يتـ ترتيب المترشحيف الذيف ّ
لمممؼ بنسبة . % 30
المسندة
ّ
سنا.
و في حالة التساوي بيف المترشحيف تعطى األولوية لصاحب أفضؿ معدؿ سنة التخرج و في حالة التساوي مرة أخرى تعطى األولوية لألكبر ّ

المعدؿ النيائي تفاضميا ويدرج الباقوف والذيف
يتـ قبوؿ المتر ّشحيف قصد اإللتحاؽ بالشركة التونسية لممالحة نيائيا في حدود الخطط المتناظر عمييا حسب ترتيب
ّ
ت ّ -
ال تقؿ أعدادىـ عف  20/10ضمف قائمة االنتظار ،ثـ يقع إستدعاء الناجحيف إلجراء الفحص الطبي الذي تمثؿ نتيجتو شرطا أساسيا في القبوؿ النيائي.
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و

هامــة
مالحظات ّ
يصرح بيا بإستمارة التر ّشح عند تسجيمو بالمنظومة و ىو مسؤوؿ عف المعطيات
لمتثبت مف ّ
 ك ّؿ متر ّشح مدعو ّ
صحة البيانات و دقّة المعمومات التي ّ

أن أي تصريح غير مطابق مع الممف المودع بالشركة يترتّب عنه
يتـ إعتمادىا عند تقييـ ممفّو مع اإلشارة إلى ّ
التي يدرجيا بيذه اإلستمارة و التي ّ

شح.
اإلقصاء اآللي و النهااي لممتر ّ

 يتعيف عمى المتر ّشح إستخراج إستمارة مطمب الترشح قبؿ تاريخ ختـ الترشحات و اإلحتفاظ بيا حتى يتمكف مف إرفاقيا بممفّو عند الطمب.
 بحموؿ أجؿ ختـ باب التسجيؿ يتوقؼ قبوؿ الترشحات عمى الموقع اإللكتروني.
 ال تؤخذ بعيف اإلعتبار الممفات و المطالب الواردة عمى الشركة التونسية لممالحة قبؿ صدور ىذا البالغ أو قبؿ تسمّـ المتر ّشح لإلستدعاء أو عند
عدـ إحتراـ الشروط أو المتطمبات المنصوص عمييا بيذا البالغ.
المحدد باإلستدعاء  ،و يعتمد في ذلؾ ختـ مكتب الضبط المركزي لمشركة أو ختـ البريد  ،و يعتبر صاحبو
 يرفض وجوبا كؿ ممؼ يرد بعد التاريخ
ّ
متخميا و يح ّؿ محمّو المتر ّشح الموالي في الترتيب التفاضمي.
ّ

5

