
 

 

 

 

  ن انتداب عن طريق آلية اإللحاقإعـــــــال

�لية و املؤسسات لو�الة التو�سية للتعاون الفّ
� �ع��م ا��ات لفائدة أعوان الدولة و ا! ماعات ا
ّ

رد ااملو حاجيا34ا من العمومية ل0سديد و امل.شآت فتح باب ال�'&

�اق و ذلك حسب الشروط آلية عن طر9ق للعمل بمقر?ا <جتما=> ال;شر9ة !Jالتالية  :  

عدد 

  ا��طط
  الرتبة

مص��ة 

  التعي�ن
�

ّ
���  امل'ارات املطلو ة  شروط ال

  متصّرف   01
�ة Lمص

�اسبة�  ا

P أن يOون 
ّ

Vستاذية أو متحّصل عST شQادة امل�'&

   .أو ما ZعادلQا محاسبة اختصاصJجازة 

ة فعلية لھ خ\'ة مجال  سنوات d> 05ال تقل عن  و تج̂ر

�اسبة�  .d> القطاع العمومي ا

  .سنة من العمر 40ال يتجاوز 

  إعداد القوائم املالية و مراقبة و ت.سيق عمليات <d القدرة و الكفاءة

�اسبة�   .و مراجعة ا!�سابات ا

 لھ دراية  
ّ
  .قة بالشؤون املاليةبقوانpن الضرائب وغp'?ا من القوانpن املتعل

  سياسة ا! ودةt لھ درايةISO 9001. 

 التعامل مع ال\'امج القدرة لھ STاسبةا!{اصّ  و التطبيقات ع��.                                                                                                 ة با

  متصّرف   01

�ة Lمص

التصّرف 

d> شؤون 

  Vعوان

P
ّ

متحّصل عST شQادة Vستاذية أو  أن يOون امل�'&

Jجازة اختصاص تصّرف d> املوارد ال;شر9ة أو قانون 

  .أو ما ZعادلQما شغل

 STة فعلية ال تقّل ع سنوات d> مجال  05لھ خ\'ة وتج̂ر

  .d> القطاع العمومي التصّرف d> املوارد ال;شر9ة

  .سنة من العمر 40ال يتجاوز 

  داري و ال�'ات�ب لھ دراية بالنصوصJ القانونية ا!{اّصة بالتصّرف 

 .الشغل و قانون 

 التواصل و التعامل مع جميع الفئات STالقدرة ع  STالقدرة ع Sإضافة إ�

  .فّض ال��اعات

 عالميةJ واس�ب�  .  لھ القدرة عST التعامل مع ال\'امج و التطبيقات و ا!
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,اتب 

 ادارة او 

م��ق 

  إدارة 

  <ستقبال

  .عST <قلأن يOون متحّصل عST شQادة البOالور9ا 

لھ خ\'ة d> وظيفة لQا صلة بالتعامل مع ا!�رفاء ملّدة ال 

  .سنوات 05تقّل عن 

  سنة من العمر 40ال يتجاوز 

 التعامل مع مختلف الفئات من العمالء STالقدرة ع.  

 التواصل و التعامل مع العمالء و الزّوار <d اللباقة.  

  الفر�سيةاتقان اللغة.   

 اسوب ��> و تطبيقاتھ�Lستخدام ا! ّيد ل>.  

 
ُ
P ت

ّ
املركز العمرا8ي ": أو عن طر9ق ال\'يد عST العنوان التا�>  atct.tunisia@atct.tn عن طر9ق ال\'يد Jلك�'و�ي للو�الة  2023 فر4لأ d28> أجل أقصاه رسل ملفات ال�'&

  :مرفق بالوثائق التالية  امللف مباشرة بمكتب ضبط الو�الة أو إيداع"  1080سيداكس تو8س   34ب .الشماEF نCD صالح الدين العمامي أر4انة ص

  ا  من موقع واب الو�الةQيتّم تحميل P
ّ

ةو �عمp'?ا بOّل  www.atct.tnاستمارة تر&
ّ
 .دق

 اق�  . مطلب إ!

 ادة العلميةQة من الش}��.   

 ة من آخر وضعية إدار9ة}��.  

  : دراسة امللفات الواردة T EUجال املنصوص علOPاطر4قة 

1.  Sمرحلة أو� <dة �ّددة عST أساس التطابق مع الشروط املطل̂و�  .يتّم فرز و دراسة امللفات الواردة d> �جال ا

�pن .2
ّ

ة  إ�S إجراء محادثة شفا?ية و الوثائق املقبولpن الذين استوفت ملفا34م �ل الشروط دعوة امل�'&   .املطل̂و

�pن املقبولpن و دعو34م إ�S <لتحاق بمراكز عملQم .3
ّ

  .ضبط قائمة  3ائية للم�'&

  : مالحظة Wاّمة

 عد �جال املنصوص عل¡3اt يرد P
ّ

  .Zعت\' الغيا �ل ملف تر&

 عت\' الغياZ ة   .�ل ملف منقوص من الوثائق املطل̂و


