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 بـــالغ

عن فتح الترشح عن طريق الملفات إلبرام عقد محدد المّدة للقيام بخطة التسويق االلكتروني لدى معهد تونس للترجمة 
 :امللفات إلبرام عقد حمدد املدة وفقا للشروط التالية عن طريق  فتح باب الرتشحللرتمجة   معهد تونسيعتزم

 

شروط الترشح الّرتبة  
مدة العمل 
في األسبوع 

عدد الخطط 
المراد تسديدها 

الوثائق المطلوبة المهام المزمع القيام بها 

الرتبة من الصنف 
  1الفرعي أ

جيب أن يكون املرتّشح متحصال على -
األقل على املاجستري يف التسويق 

 .االلكرتوين أو الصحافة وعلوم األخبار
جيب أن يكون للمرتشح الكفاءة - 

 لسّد ىذا واملهارات املهّنية والعلمّية
 ..الشغور

 
 
 

كامل أيام 
 األسبوع

01 

القيام بالتسويق االلكرتوين خلدمات املعهد -
 . وإصداراتو

اإلشراف على موقع واب املعهد وصفحتو - 
 الرمسية على شبكة التواصل االجتماعي 

 .و التفاعل مع الناشطني
 

- عربية)القدرة على التحرير باللغات الثالث - 
للمادة اإلعالمية ألنشطة  (انقليزية-فرنسية

 .املعهد وخدماتو على موقع الواب
 التنسيق مع املؤسسات اإلعالمية - 
إعداد وتصميم الوثائق واملطبوعات اإلشهارية - 

 .اخلاّصة باملعهد وبأنشطتو

ترشح باسم السيد مدير عام معهد مطلب  -
: تونس للرتمجة حيتوي على البيانات التالية

اسم ولقب وعنوان املرتشح بكل دقة ورقم 
 .ىاتفو

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 .صل من الشهائد العلمّيةة مطابقة لألنسخ -
السرية الذاتية للمرتشح مرقونة ومفصلة  -

حتتوي على كل الرتبصات والتجارب املهنية 
 .مع املؤيدات الالزمة

تصريح على الشرف ينص على عدم تعاطي  -
نشاط مهين آخر مبقابل يتضمن وجوبا 

 .إمضاء معرف بو
بطاقة )مضمون من سجل السوابق العدلية  -

مل ميض على تسليمو أكثر من  (3عدد 
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 .سنة
شهادة طبية مل ميض على تاريخ تسليمها  -

أكثر من ثالثة أشهر تثبت توفر املؤىالت 
البدنية والذىنية ملمارسة الوظيفة املنصوص 

 .عليها
 

 2019 مارس 27 إلى يوم 2019 فيفري 27 من يوم تاريخ بداية قبول الترشحات. 
التسويق لخطة تناظر "أو البريد السريع أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط في ظرف مغلق ال يحمل إال عبارة  ل بواسطة رسالة مضمونة الوصوترسل المطالب

 ( الشؤون اإلدارية والماليةإدارة. )1082مدينة الثقافة، محمد الخامس Bloc Yمعهد تونس للترجمة :على العنوان التالي،"عن طريق التعاقد االلكتروني

: مالحظات هاّمة

 .يرفض وجوبا كل مطلب ترشح بعد تاريخ غلق قائمة الرتشح ويعتمد يف ذلك تاريخ ختم مكتب الضبط باملركز -
 .يرفض كل مطلب الحيتوي على مجيع الوثائق املطلوبة أو تكون وثائقو غري واضحة -
 .يف صورة ختلي املرتشح دتت دعوتو لاللتحاق بالعمل باملعهد اثر التصريح بقبولو يف املناظرة، فانو تتم دعوة املرتشح الذي يليو مباشرة يف جدول الرتتيب النهائي للمرتشحني -
 .يف صورة اكتشاف مغالطة بعد عملية االنتداب من كل مرتشح مت التصريح بقبولو، فانو يتم فسخ عقده -

 طريقة تسديد الشغورات
 .فرز ملّفات الرتشح أخذا بعني االعتبار للشهائد العلمّية واملهاّم املكّلف هبا واملهارات املكتسبة ومدى مالءمتها مع شروط الرتشح وبطاقات وصف املهام من قبل جلنة أحدثت للغرض .1
 .دعوة املرتشحني املقبولة ملفاهتم إلجراء حمادثة شفاىّية .2

 


