إعالن رقم ()2021/٤
وظائف شاغرة
شرطة عمان السلطانية
الســلطانية عــن توفــر عــدد مــن
تعلــن وزارة العمــل بالتنســيق مــع شــرطة ُعمــان ُ
الوظائــف للمواطنيــن (ذكــور) مــن حملــة الدبلــوم مــا بعــد دبلــوم التعليــم العــام
فعلــى مــن لديــه الرغبــة لاللتحــاق بشــرطة عمــان الســلطانية ومســتوفيًا للشــروط
المحــددة أن يتقــدم بطلبــه عــن طريــق الرســالة النصيــة التاليــة:

( رقم الفرصة  #الرقم المدني )AT
إلى الرقم ()80057
وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم األحــد الموافــق 2021/2 /21م وحتــى يــوم الخميــس
الموافــق 2021/ 2 / 25م.
أو ً
ال :جدول الوظائف:

رقم الفرصة

الوظيفة

17327

ميكانيكي

17328

فني إلكترونيات

17329

كهربائي

17330

فني مكيفات

ثانيًا :الشروط العامة:

شروط شغل الوظيفة
دبلوم في الميكانيكا  /الميكانيكا البحرية.أن يقبل العمل على متن الزوارق.يفضل من لديه خبرة في المجال.إجادة اللغة اإلنجليزية.دبلوم في اإللكترونيات  /اإللكترونيات البحرية.أن يقبل العمل على متن الزوارق.يفضل من لديه خبرة في المجال.إجادة اللغة اإلنجليزية.دبلوم في الكهرباء.أن يقبل العمل على متن الزوارق.يفضل من لديه خبرة في المجال.إجادة اللغة اإلنجليزية.دبلوم في ميكانيكا التكييف والتبريد.يفضل من لديه خبرة في المجال.-إجادة اللغة اإلنجليزية.

1.أن يكــون حاصــ ً
ا علــى المؤهــل العلمــي المطلــوب مــن جامعة/كليــة جامعيــة معتــرف بهــا مــن قِ بــل
الجهــات المختصــة وبتقديــر «جيــد» فأعلــى.
2.أن يكون من المسجلين لدى وزارة العمل وأن ال يعمل بوحدات الجهاز اإلداري للدولة.
3.ال يحق للشخص التقدم ألكثر من وظيفة.
4.أن يكون عمر المتقدم أقل من ( )27سنة حتى تاريخ 2021/4/1م.
5.أن يجتاز اإلختبارات والمقابالت الشخصية المقررة.
6.أن يجتاز الفحوصات الطبية المقررة.
7.يجيد التعامل مع برامج الحاسب اآللي وتطبيقاته بشكل جيد.
8.أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن ال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألمانة.
9.يجــب احضــار أصــل المؤهــل الدراســي وأصــل البطاقــة الشــخصية مــع صــور شــخصية أثنــاء المقابــات ،علــى
أن تكــون المؤهــات العلميــة والدراســية معتمــدة ومصدقــة مــن الجهــات المختصــة.
	10.سوف يخضع المتقدمين للوظيفة لبرنامج تدريب عسكري.
	ُ 11.يعــد الترشــح الغيــً إذا ثبــت بــأي حــال مــن األحــوال مــا يخالــف أيــً مــن الشــروط الــواردة فــي هــذا اإلعــان
مهمــا كانــت نتيجــة اإلختبــار والمقابلــة.
	12.لن يعتد بأي طلب لم يقدم خالل المدة المحددة إلستالم الطلبات في هذا اإلعالن.

جدول بالخدمات للتقدم للوظائف الشاغرة عبر الرسائل النصية القصيرة

وصف الخدمة

الرقم

الخدمة

طلب التقدم على الوظيفة

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني AT

إللغاء الطلب

80057

رقم الفرصة  #الرقم المدني XT

لإلستفسار عن الوظائف
التي تتناسب مع رقم سجل
القوى العاملة للمتقدم

80057

لإلستفسار عن المتقدمين
لكل الوظائف التي تناسب
رقم سجل القوى العاملة

80057

الرقم المدني NT

لإلستفسار عن الوظيفة
المتقدم لها الباحث عن عمل

80057

الرقم المدني QT

لإلستفسار عن البيانات
األساسية للمسجل

80057

الرقم المدني P

لإلستفسار عن البيانات
الخاصة بالمؤهل التعليمي
والتخصص

80057

الرقم المدني LT

الرقم المدني E

ولمزيد من االستفسـار يرجى االتصال بمركز االتصـــــاالت على الرقم
()80077000
أو زيــــــارة موقـــــــع تجـــــنيد:
( )TAJ.NCE.GOV.OM
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق

