وظيفة شاغرة
بستاني ،حيفا ،إسرائيل
ل تستهدف الربح تحيي ذكرى  1.7مليون رجل وامرأة لقوا حتفهم خالل الحربين
لجنة الكومونويلث لمقابر الحرب هي منظمة عالمية ا
العالميتين .نحن نعتني بالمقابر والنصب التذكارية في  23.00موقع ،في أكثر من  150دولة وولية.

ي مقبرة حيفا الحربية في إسرائيل .ايعتمد منصب "بستاني " على مساعدةا
نحن نبحث عن بستاني ذو خبرة لالنضمام إلى الفريق الموجود ف ا
البستانياالرئيسياابصيانة مقابر الحرب من خالل تنقيذ أعمال صيانة يدوية تتعلق بالبستنة وأعمال ترميم وإصالح ،وفقًا لمعايير جودة التي
حدّدتها اللجنة ،بما يختص بالبستنة اليدوية.
وظيفة البستاني هي جزء ل يتجزأ من فريق العمل ،وهو منصب عمل يدوي.

المسؤوليات
جز األعشاب ،تقليم ،إزالة
• المهمة األساسية هي إجراء الصيانة والعناية البستانية اليدوية ،أعمال ترميم وإصالح .القيام بمهام مثل ّا
األعشاب الضارة ،استخدام المبيدات وغرس النباتات ،وفقَا لممارسات وعادات البستنة.
• اإلبالغ عن أي عطل في نظا ام الري والقيام بإجراء اإلصالحات عند الضرورة.
• التأكد من مراعاة جميع إجراءات السالمة المحدّدة من باللجنة وممارسات العمل اآلمنة ،واتباع جميع تعليمات السالمة القانونية في جميع
األوقات.
• إبالغ "اإلداراة التنفيذية" بأي عيوب هيكلية ملحوظة ،أي تطور في المناطق المحيطة أو في بيئة المقابر والنصب التذكارية التي تالحظ
أثناء مهام الصيانة.
التجول داخل المنطقة لضمان تنفيذ المشاريع اإلضافية.
•
ّ

متطلبات المنصب
ي
• شهادة إنهاء التعليم المدرس ا
• خبرة في البستنة  /البستنة العملي اة
ي معرفة القراءاة والكتابة بلغتك األولى .من المستحسن إجادة كتابة وتحدّث اللغة اإلنجليزية.
ى جيد ف ا
• مستو ا
ي األعمال اليدوي اة
•المهارة ف ا
ت
• مهارات في التواصل والستماع والتنظيم وصنع القرارات وإدارة الوق ا
ي العمل والشعور بتقديم الخدمة
• تح ّمل المسؤولية ف ا
ي إسرائيل
ي العيش والعمل ف ا
• لديك الحق ف ا

للتقدّم للوظيفة الرجاء تقديم طلبك عن طريق أحد اإلجراءات التالي اة
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ب بنا ًاء على عدد الطلبات.
سيتم التصال فقط بالمرشح المختا ار .يرجى مالحظة أننا نحتفظ بحق إغالق أو تمديد هذا المنص ا
ت ممكن.
ي أقرب وق ا
لذلك ،نحث المرشحين على تقديم طلب ف ا
ب
سيتم التعامل بسرية تامة مع جميع الطلبات وفقًا لقرارات العمل لدينا ،المتوفرة عند الطل ا
 CWGCهو مستخدِم بؤمن بتكافؤ الفرص.

المتقدّم للوظيفة سيتم أجراء بحث للتأكد من خلقيته

