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رئيس الجناينية
اليوجد

مســؤليـات مــاليـــة
هــدف الوظيـــفة

مســاعدة رئيس الجناينــية /رئيس الجناينية االول فى إنــجاز وتنسيــق أعــمال الصيــانة الزراعيــة
فى نطاق مجموعة محـددة من المقابــر داخـل منـطقة.
يعــمل الجنايــنى 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 التـى حــددتهـا الهيــئة ،وبحـسب الكتيــب الزراعــى .
فريق عمل متكامل يقـوم بالعمل اليدوى.

المسؤليــات األســـاسيـــة
العــامة:
-

المهــمة األوليــة هى القـيام بأعمــال الصـيانـة اليدويـــة ،تجــديد ورعـاية العمل .القيــام بأعمــال بقــص ،وتقليـــم وإزالـة
األعـشاب الضارة وتشــذيـب أعمـال الزراعة .أيضــا وضـع الكيــماويـات الضروريــة والقيــام بالزراعـة بحســب الــتدريـبات
التـى تلقيــتها.
التــأكــد من أن إتــباع جميــع إجــراءات األمــان والسالمــة ،وأيضــا إتــباع تعليــمات األمــان القــانونيــة.
إبــالغ رئيســك المبــاشر إذا الحـظت أى خلل فى المبـانى أو أى تطــور فى البيـئة المحيـطة بالمقابــر والنصـب التـذكارية.
يمــكن القيـام بأعمـال رئيسك المباشر ،إذا طلــب منـك ذلك ،من اإلشـراف على العمـال واألدوات والسيـارات والمهمـات .

المســؤليـات األخــرى
 الســفر داخل المنــطقة للتـــأكـد من تنــفيـذ األعمـال والمشـروعات.االتصــاالت والعالقــات األساسيـــة:
-

رئيس الجناينـية ورئيس الجنايـنية األول
الزمالء فى فريـق العمل التـابع لـه أو فى فريـق عمل أخر
اإلدارات المحليــة  ،مقــاوليـن الصيـانة والمورديــن
تمــثيل الهيــئة فى اإلحتــفاالت و /أو اإلجتمــاعات
توفــير المســاعدة والمعلومـــات للزائريـــن والعــامة.

الكفــاءة  /الخــبرة المطلــوبة
نــجح فى اإلختبارات أو لديــه القــدرة على تعلــم الممارسـات الزراعية للهيئة
على درايـة كـافيـة باللغـة االنجليــزية قراءة وكتــابة ،عالوة عـلى ذلـك أن يكـون لديـه مسـتوى مقبـول من التعليـم.
التخــصصات و المهــارات األســاسية (الوظيفية  /و المهنيـــة)
-

مهــارات يدويـــة
مهــارات سمعيــة ومعلومــاتية
قــدرة على إتخــاذ القـرار ،بحســب الحــدود المطـلوبة
تحـمل مســؤليــة التصــرف
مهــارة تنظيــمة وقـدرة على إدراة الوقت
قـدرة على تقــديم الخـدمة

هــذه ليسـت قائمـة بجميـع المهام المطلـوبة حيث أننا ال نستطيع أن نحصـر مهام اى وظيـقة  ،لذلك يمـكن أن يطـلب منـه أعـمال
أخرى بخـالف المـذكورة سابقـا وتكـون أساسيـة الستكـمال العـمل.
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