مؤسسة حكومٌة اماراتٌة متخصصة
فً المجال الرٌاضً
ُتشغل
مدربً سباحة

 مقر العمل  :دولة الامارات العربية املتحدة -1الشروط املطلوبة:
-

ان ٌكون المرشح حاصال على شهادة البكالورٌا او دبلوم تقنً
أن تكون لدٌه خبرة ال تقل عن سنتٌن.
ان ٌتوفر المرشح على رخصة مدرب سباحة او شهادة مدرب
سباحة معتمدة من جهة رسمٌة.
السن من  22الى 38سنة.

سٌخضع المرشحون الجتٌاز االختبارات التالٌة:
-

االختبار الكتابً
االختبار العملً جري  3200م بزمن ( 15دقٌقة )
ضغط الذراعٌن العدد ( )50العدد ( )60بزمن دقٌقة واحدة
للنجاح  +سحب العقلة عدد ( )10مرات
اختبار ( )4سباحات ( صدر ،فراشة ،ظهر ،حرة)  +االسعافات
االولٌة  +انقاد
ا المقابلة الشخصٌة

 – 2الوثائق املطلوبة:
-

-

نهج السٌرة باللغة العربٌة او االنجلٌزٌة مع صورة شخصٌة
نسخة من شهادة البكالورٌا او دبلوم تقنً
نسخة من شواهد العمل و من شواهد البطوالت المحصل علٌها
نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة.
نسخة من جواز السفر
 4صور شخصٌة للمرشح ملونة قٌاس 4X6
تجدون تفاصٌل أكثر عن ظروف العمل واالمتٌازات داخل وكاالتنا
المحلٌة
إذا حاز هذا العرض اهتمامكم و كنتم تتوفرون على المواصفات
المطلوبة ندعوكم إلى إٌداع ملف ترشٌحكم لدى اقرب وكالة
ANAPEC

التارٌخ األقصى إلٌداع الترشٌحات هو ٌوم ٌ 11ناٌر 2017

هذا العرض مجانً

مؤسسة حكومٌة بدولة االمارات العربٌة المتحدة
متخصصة فً مجال الرٌاضة
تشغل  80مدرب سباحة
انششوط وانمؤهالخ:
•
•
•
•
•
•
•

ان َكىن انمششح حاصال ػهً شهادج انثكانىسَا فما فىق
ان َتىفش انمششح ػهً خثشج ال تمم ػه عىتُه كمذسب عثاحح.
انغه مه  22انً  38عىح.
ان ال َكىن لذ عثك انحكم ػهُه فٍ جىاَح او جىحح مخهح تانششف واألماوح
ان َتمتغ تصحح جُذج
ان َكىن حغه انمظهش
انجىظ ركىس

ظشوف انؼمم و االمتُاصاخ:
•
•
•
•
•

ػمذ انؼمم غُش محذد انمذج
انشاتة انشهشٌ  8000دسهم اماساتٍ
تىفش انششكح انمشغهح انغكه ، ،انتغطُح انصحُح تما َتطاتك و لاوىن انؼمم تذونح االلامح.
إجاصج عىىَح َ 30 :ىما مذفىػح االجش
تزكشج انغفش مه انمغشب انً دونح االماساخ انؼشتُح انمتحذج

مهف انتششح:
•
•
•
•
•

وهج انغُشج تانهغح انؼشتُح او االوجهُضَح
وغخح مه جىاص انغفش انغاسٌ انمفؼىل
وغخح مه تطالح انتؼشَف انىطىُح
وغخح مه انشهاداخ انؼهمُح وانؼمهُح وشهاداخ انخثشج
 4صىس شخصُح نهمششح مهىوح لُاط 4x6

ارا حاص هزا انؼشض اهتمامكم و كىتم تتىفشون ػهً انمىاصفاخ انمطهىتح وذػىكم إنً إَذاع مهف
تششُحكم نذي الشب وكانح
ANAPEC
آخش أجم إلَذاع انتششُحاخ َ 00ىاَش 2002

هزا انؼشض مجاوٍ

