إعالن توظيف (للكويتيني فقط)
تعلن األمانة العامة ملجلس األمة عن توفر فرص عمل للكويتيني لشغل الوظائف التالية :

حديثي التخرج
الوظيفة

المؤهل العلمي

مساعد دعم إداري

دبلوم  /سكرتاريا وأعمال مكتبية
دبلوم  /إدارة أو ما يعادله

ذوي الخربة
الوظيفة

المؤهل العلمي

الخبرة

مساعد دعم إداري أول

دبلوم  /سكرتاريا وأعمال
مكتبية
دبلوم  /إدارة أو ما يعادله

خبرة ال تزيد عن  3سنوات في مجال السكرتاريا واألعمال المكتبية

يتم تقديم الطلبات وإعالن النتائج عن طريق موقع مجلس األمة اإللكرتوين ويتم التواصل عن طريق الربيد اإللكرتوين ولالطالع عىل التفاصيل يرجى الدخول
عىل املوقع اإللكرتوين http://careers.kna.kw
رشوط عامة :
 -1كويتي الجنسية.
 -2إجادة استخدام الكمبيوتر وبالتحديد حزمة .Microsoft Office
 -3إجادة اللغتين العربية واالنجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة) .

حديثي التخرج :
مؤهللللل دبلللللوم  :سللللنتاد بعللللد اللانويللللة العامللللة مللللن مع للللد أو كليللللة معتللللر
التلدير اللفظي عن (جيد جداً).
أال يكود قد سبق له العمل في الحكومة أو اللطاع األهلي أو مزاولة م نه حرة.
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ب مللللا عللللل أال يلللللل المعللللدل عللللن ( )%80أو ( )2.80نلطللللة وأد ال يلللللل

ذوي الخربة :
ب مللللا عللللل أال يلللللل المعللللدل عللللن ( )%80أو ( )2.80نلطللللة وأد ال يلللللل

 -1مؤهللللل دبلللللوم :سللللنتاد بعللللد اللانويللللة العامللللة مللللن مع للللد أو كليللللة معتللللر
التلدير اللفظي عن (جيد جدا ً).
 -2يلصد بالخبرة العملية الخبرة الالحلة عل المؤهل العلمي الالزم لشغل الوظيفة.
 -3لن يلتفت إل الطلبات التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوبة.

رشوط خاصة :
-

يتم التعاقد مع المرشحين لوظيفة (مساعد دعم إداري) بموجب (علد تدريب) عل أد يتم تعيين من اجتاز الدورة التدريبية بنجاح وفلا ً لسلم الدرجات
الوظيفية وفي ضوء االحتياج الوظيفي.
يكود التعيين بوظيفة (مساعد دعم اداري أول) بموجب علد تعيين موظف كويتي ،وال يكود تعيين المتعاقد بصورة دائمة إال وفق متطلبات حاجة
العمل وبعد اجتياز فترة االختبار بنجاح.

املستندات املطلوب إرفاقها إلكرتونيا
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الصورة الشخصية.
السرية الذاتية.
نسخة طبق األصل من املؤهل الدرايس  +كشف الدرجات مع معادلة وزارة التعليم العايل للمعاهد والكليات العربية واألجنبية والخاصة.
البطاقة املدنية.
شهادة راتب (لذوي الخربة).
شهادة حديثة وصالحة ملن يهمه األمر من املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
شهادة حديثة لبيان الحالة الوظيفية واملالية والتدرج الوظيفي أو شهادة خربة مصدقة لذوي الخربة.
املرفقات اإللكرتونية يجب أن تكون ملفات عىل هيئة  PDFأما الصورة الشخصية فيجب أن تكون عىل هيئة  JPGوأال يتجاوز حجم امللف الواحد 4MB

يجب أن تكون جميع املستندات كاملة وسارية الصالحية والطلبات غري املستوفية للرشوط تلغى تلقائياً.
يخضع املتقدم لرشوط وإجراءات نظام االختيار يف األمانة العامة ملجلس األمة.
لالستفسار يتم االتصال عىل األرقام التالية22003305 | 22003342 | 22002027 :
يتم استالم الطلبات خالل الفرتة من 2021/1/7م وحتى نهاية يوم السبت املوافق 2021/1/16م.

