املسابقة الوظيفية التدريبية واإلدارية (نسائية)
تعلن املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين عن رغبتها بشغل بعض الوظائف النسائية الشاغرة لديها (إدارية وتدريبية) لسد
احتياج عدداً من اإلدارات و الوحدات التدريبية لديها من هذه املسميات الوظيفية فعلى الراغبات من املواطنات التقديم على
الوظائف من خالل أيقونة وظائف مبوقع املؤسسة االلكرتوني وفق مايلي:
أوالً ) شروط عامة :
 .1تاريخ التقديم اعتباراً من يوم االحد املوافق 1440/08/09هـ املوافق 2019/4 /14م وحتى نهاية دوام يوم اخلميس
املوافق 1440/08/13هـ املوافق 2019/4/ 18م من خالل موقع املؤسسة اإللكرتوني ( )www.tvtc.gov.sa
علم ًا بان الدخول للتقديم على املسابقة (الوظائف التدريبية برقم (, )366الوظائف اإلدارية برقم (.) )364
 .2يشرتط أن تكون املتقدمة غري موظفة حكومية ،وميكن ملن تشغل وظيفة على بند األجور أو املستخدمني التقديم
على املسابقة.
 .3بعد االنتهاء من عملية التقديم يف موقع املؤسسة نأمل طباعة رقم الطلب واالحتفاظ به وإرفاقه مع أصول املؤهالت
واخلربات عند موعد حضور املقابلة.
 .4سيتم اإلعالن عن مواعيد االختبار احملوسب و املقابلة الشخصية للمتقدمات املنطبقة عليهن شروط شغل الوظيفة
الحقاً،علماً بأن املؤسسة غري مسؤولة عن أي معلومات غري صحيحة يتم إدخاهلا من قبل املتقدمة وعدم صحتها عند
مطابقتها مع املؤهل والدورات التدريبية و اخلربات الوظيفية عند احلضور للمقابلة الشخصية .
 .5حضور االختبار واملقابلة الشخصية اليعين انطباق شروط شغل الوظيفة على املتقدمة ،وسيتم تدقيق وفحص مجيع
البيانات من قبل اللجنة الرئيسية .
ثانياً ) الوظائف التدريبية :
 .1ميكن االطالع على شروط شغل الوظائف التدريبية من خالل الدخول على موقع املؤسسة اإللكرتوني.
 .2على مجيع املتقدمات الالتي سبق هلن التسجيل يف قاعدة البيانات لشغل الوظائف التدريبية تعبئة طلب جديد لكي
يتمكنَّ من حتديد الرغبات اجلديدة.
 .3شغل الوظائف التدريبية يكون حسب الفئات الوظيفية املتوفرة عند إعالن النتائج.
 .4بعد عملية الرتشيح على الوظائف املعلنة ويف حال اعتذار أحد املرشحات األساسيات عن الوظيفة فإنه لن يتم عرض تلك
الوظيفة واليت قد يكون مقرها هي رغبة أحد املرشحات األساسيات ممن سبق ترشيحهن وسيتم عرضها مباشرة على
املرشحة االحتياطية حتى اليؤثر ذلك على سرعة عملية سد االحتياج.
 .5عند رغبة املتقدمات على الوظائف التدريبية بإضافة الربامج التدريبية جيب أن يكون تارخيها بعد تاريخ املؤهل املطلوب
لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 1440/08/09هـ،وأال يكون سبق االستفادة منها مبيزة وظيفية سابقة ،علماً بأنه لن يتم
النظر يف الربامج التدريبية الغري مدخله يف نظام املسابقة.
 .6عند رغبة املتقدمات على الوظائف التدريبية بإضافة اخلربات الوظيفية جيب أن يكون تارخيها بعد تاريخ املؤهل املطلوب
لشغل الوظيفة وقبل تاريخ 1440/08/09هـ،ويف جمال الوظيفة املتقدم عليها،علماً بأنه لن يتم النظر يف اخلربة الوظيفية
الغري مدخله يف نظام املسابقة.
 .7سيتم استبعاد املتقدمة اليت التتقيد بإدخال مجيع بيانات املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة.
 .8مجيع الوظائف التدريبية يشرتط هلا بأن يكون مؤهل البكالوريوس مت احلصول عليه بدرجة ) (Honoursوليس
)(Ordinaryيف الدول اليت يوجد لديها هذا التنظيم .
 .9ملزيد من االستفسارات نأمل التواصل عرب الربيد االلكرتوني  MF-JOBS@tvtc.gov.saللوظائف التدريبية.

ثالثاً  :الوظائف اإلدارية :
.1

مجيع الوظائف اإلدارية مقرها مدينة الرياض .

.2

اجلدول أدناه يوضح شروط شغل الوظائف اإلدارية ويف حال وجود استفسارات التواصل مع الربيد
االلكرتوني  UPG@tvtc.gov.saللوظائف اإلدارية.
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