منطقة البحر المتوسط
وصف العمل لوظيفة
جنائني
نطاق الوظيـفة (قريبـا وظيفة موحدة)
يرأســه
مدة العقد
هــدف الوظيـــفة

جنائني
رئيس الجنائنية
دائم
مســاعدة رئيس الجنائنية في إنــجاز وتنسيــق أعــمال الصيــانة الزراعيــة في نطاق مجموعة
محـددة من المقابــر داخـل منـطقة.
يعــمل الجنائني بصفـة عـامة كجـزء من فريــق عمـل متحـرك أو ثـابت لصيــانة عـدد من المقـابر
الحـربيـة وذلك بالقيــام ببعـض األعمـال الزراعيـة اليــدويـة لصـيانة وتــجديــد العمل بحسـب
المستـويات الممتــازة التي حــددتهـا الهيــئة ،وبحـسب الكتيــب الزراعي

فرقة العمل

جزء ال يتجزأ من الفريق.
أ

تقارير الى

رئيس الجنائنية

االتصــاالت والعالقــات األساسيـــة

 رئيس الجنائنية ورئيس الجنائنية األول. الزمالء في فريـق العمل التـابع لـه أو في فريـق عمل أخر. اإلدارات المحليــة  ،مقــاوليـن الصيـانة والمورديــن. السلطات الحكومية المحلية ,مقاولي الصيانة والموردين. توفــير المســاعدة والمعلومـــات للزائريـــن والعــامة.اسرائيل
ساعات العمل هي بمعدل  41.5ساعة في األسبوع ,باستثناء فرص وجبات الطعام.
قد يتم نقلك إلى العمل في مكان آخر في إسرائيل إذا طلبت اللجنة منك القيام بذلك.

الحق في العمل

يجب أن يكون له الحق في العمل في إسرائيل.

موقع
ساعات العمل
سفر

المسؤوليات األســـاسيـــة
العــامة:
-

المهــمة األوليــة هي القـيام بأعمــال الصـيانـة اليدويـــة ،تجــديد ورعـاية العمل .القيــام بأعمــال بقــص ،وتقليـــم وإزالـة األعـشاب
الضا رة وتشــذيـب أعمـال الزراعة .أيضــا وضـع الكيــماويـات الضروريــة والقيــام بالزراعـة بحســب الــتدريـبات التي تلقيــتها.
قم باإلبالغ عن أي أعطال في نظام الماء وقم بإجراء اإلصالحات عند الضرورة.
التــأكــد من إتــباع جميــع إجــراءات األمــان والسالمــة ،وأيضــا إتــباع تعليــمات األمــان القــانونيــة.
إبــالغ رئيســك المبــاشر إذا الحـظت أي خلل في المباني أو أي تطــور في البيـئة المحيـطة بالمقابــر والنصـب التـذكارية.
يمــكن القيـام بأعمـال رئيسك المباشر ،إذا طلــب منـك ذلك ،من اإلشـراف على العمـال واألدوات والسيـارات والمهمـات وذلك
بأكثر شكل اقتصادي ممكن وبطرق كفاءة وفعالة ممكن.

المسؤوليات األخــرى
 -الســفر داخل المنــطقة للتـــأكـد من تنــفيـذ األعمـال والمشـروعات.

أداء الفريق :
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-

أن يكون ضمن الفريق يضمن صيانة عدد من مقابر الحرب من خالل القيام بأعمال الصيانة والبستنة اليدوية إلى معايير
التميز التي حددتها اللجنة ووفقًا لدليل البستنة.

الكفــاءة  /الخــبرة المطلــوبة
شاهدة مدرسة إلنهاء التعليم.
البستنة العملية  /الخبرة البستانية.
مستوى جيد من معرفة القراءة والكتابة بلغتك األولى.

مرغوب :
 على دراية كافية باللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة. شهادة جامعية في البستنة. -تجربة الحفاظ على حدائق واسعة النطاق.

التخــصصات و المهــارات األســاسية (الوظيفية  /و المهنيـــة)
-

القدرة على تعلم ممارسات البستنة اللجان.
مهــارات يدويـــة.
مهــارات سمعيــة ومعلومــاتية.
قــدرة على اتخاذ القـرار ،بحســب الحــدود المطـلوبة.
تحـمل مسؤولية التصــرف.
مهــارة تنظيمية وقـدرة على إدارة الوقت.
قـدرة على تقــديم الخـدمة.
المحاذاة وااللتزام بقيم اللجنة :االحترام ,التميز ,العمل الجماعي ,التواصل ,االحتراف وااللتزام.
مسؤولية الصحة والسالمة عن النفس  ،والمسؤولية عن اآلخرين.

هذه ليست قائمة بجميع المهام المطلوبة حيث اننا ال نستطيع ان نحصر مهام أي وظيفة ,لذلك يمكن ان يطلب منه اعمال أخرى بخالف
المذكورة سابقا وتكون أساسية الستكمال العمل.
_______________________________________________________________________________________
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