شركة عالمية لألمن الخاص
تشغل

مقر العمل  :دولة قطر
الوظائف المطلوبة:
 موظف تشغيل انظمة مراقبة مشرف تشغيل انظمة مراقبة دعم سريع تشغيل انظمة مراقبة مشرف دعم سريع تشغيل انظمة مراقبة حرس مراقبة ابواب فرد دعم سريع صحة نفسية -مشرف دعم سريع صحة نفسية

شروط العمل :يجب على المرشح ان يتوفر على المؤهالت
التالية:
 ان يكون حاصال على شهادة البكالوريا على االقل ان يكون حاصال على شهادة التكوين في خدمات االمن ان تكون لديه تجربة في مجال الحراسة حسب نوعيةالوظيفة المطلوبة.
 ان يكون لديه المستوى االول او الثاني في اللغة االنجليزيةالجنس :ذكور واناث
السن  :من  24الى ( 55السن محدد حسب نوعية الوظيفة)

ملف الترشح:






نهج السيرة باللغة العربية او اإلنجليزية
نسخة من الديبلومات وشواهد الخبرة
نسخة من شهادة التكوين في خدمات االمن
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

إذا حاز هذا العرض اهتمامكم و كنتم تتوفرون على المواصفات
المطلوبة ندعوكم إلى إيداع ملف ترشيحكم لدى أقرب وكالة
Anapec
تجدون تفاصيل أكثر عن ظروف العمل واالمتيازات داخل وكاالتنا
المحلية وعلى الموقع االلكتروني www.skills.ma
التاريخ األقصى إليداع الترشيحات
هو يوم االثنين  14شتنبر 2020

هذا العرض مجاني

متطلبات الوظيفة
الوظيفة
صنف أ
موظف تشغيل انظمة مراقبة

صنف –ب-
مشرف تشغيل انظمة مراقبة

الشهادة
الراتب بالدرهم المغربي
ومستوى اللغة االنجليزية
شهادة البكالوريا
4600.00
 +المستوى االول في
 +سكن  +التنقل +االكل
اللغة
مجاني

7470.00
 +سكن  +التنقل +االكل
مجاني

شهادة جامعية
 +المستوى الثاني
في اللغة

صنف –سي-
دعم تشغيل انظمة مراقبة

11200.00
سكن  +التنقل +االكل
مجاني

شهادة البكالوريا
المستوى الثاني في
اللغة

صنف – د-
مشرف دعم سريع تشغيل انظمة
مراقبة

14490.00
سكن  +التنقل +االكل
مجاني

صنف ب نفسية
حرس مراقبة ابواب

9460.00
سكن  +التنقل +االكل
مجاني

شهادة جامعية
 +المستوى الثاني
في اللغة

شهادة البكالوريا
 +المستوى الثاني
في اللغة

السن

المهام المطلوبة

سنوات الخبرة
 4سنوات خبرة في مجال في موقع أمني في شركةحراسة أمنية وطنية أو دولية معترف بها  ،تجربة
الدوائر التلفزيونية المغلقة ليست إلزامية ،كما سيتم
اختبار الموظفين لقدرات اإلدراك ،والتركيز،
.ومهارات المراقبة
 يجب أن يكون لدى شركة األمن أكثر من 200حارس أمن

24-50

مراقبة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في غرفة مراقبة الدوائر
التلفزيونية المغلقة المخصصة للعمل بشكل مستقل أو تحت إشراف مباشر من
مشرف

  6سنوات خبرة في موقع أمني في شركة حراسةأمنية وطنية أو دولية معترف بها .يجب أن يكون
لدى شركة األمن أكثر من  200حارس امن
 يجب أن تشمل الخبرة األمنية خبرة اإلشراف لمدة التقل عن سنتين
يجب أن تشمل الخبرة األمنية خبرة سنتين باحدى
الدوائر التلفزيونية المغلقة.
يجب أن تكون الخبرة األمنية داخل المستشفى أو
المطار أو مركز التسوق أو فندق  5/4نجوم في بيئة
عالية اإلجهاد .
  6سنوات خبرة في موقع أمني في شركة حراسةأمنية وطنية أو دولية معترف بها.
 يجب أن يكون لدى شركة األمن القومي أكثر من 200حارس أمن
 يجب أن تكون الخبرة األمنية السابقة بإحدىالمرافق :المطار ،مستشفى ،مول ،أو حديقة ترفيهية.

32-55

 نشر ،وإدارة الجدول الزمني ،وتدريب ،وتقديم المشورة لمشغلي الدوائرالتلفزيونية المغلقة في عمليات الدوائر التلفزيونية المغلقة،
 يحدد مشاكل الدوائر التلفزيونية المغلقة  /المخاوف وسرعان ما تتخذاإلجراءات المناسبة بما يتفق مع الحقائق المتاحة  ،والقيود والعواقب
المتوقعة.
 معرفة الخبراء من أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة و  VMS /تحليالتالفيديو

45-28

 يستجيب أعضاء فريق االستجابة لكاميرات المراقبة للحوادث التي يتممالحظتها عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة ويتم إخطارهم بالحادث من قبل
مشغل الدوائر التلفزيونية المغلقة .
 تعمل الوظائف بشكل مستقل أو تحت إشراف مباشر من مشرف لدىأعضاء فريق االستجابة األمنية معرفة متقدمة بإدارة النزاعات وإدارة
الحوادث األمنية والممارسات األمنية.

 8سنوات في منصب أمني في شركة حراسة أمنمعترف بها وطنية أو دولية .يجب أن يكون لدى شركة
األمن القومي أكثر من  200حارس

32-55

 تدريب اآلخرين وتقديم المشورة في حل النزاعات ،وإدارة الحشود،والممارسات األمنية ،ومدونات قواعد السلوك
 إرشاد اآلخرين في إجراءات األمن واإلنفاذ تحديد المشاكل/الشواغل واتخاذ اإلجراءات المناسبة بسرعة بما يتفق معالحقائق والقيود والعواقب المتوقعة.
 معرفة الخبراء بالسياسات والقواعد واألنظمة األمنية. يظهر الخبرة في التعامل مع الصراعات ،وحوادث اإلجهاد العالية،واإلساءة اللفظية والبدنية .
 -تنسيق األمن أو اإلنقاذ لمنطقة أو نوبة معينة.

 5سنوات خبرة امنية في موقع أمني في شركة
حراسة أمن وطنية أو دولية معترف بها .يجب أن
يكون لدى شركة األمن القومي أكثر من  200موظف
.أمن

30-50

 يقوم موظفو األمن في هذا المستوى بأعمال أمنية متقدمة المستوى فيمناطق الوصول التي تؤدي إلى مستشفى الصحة العقلية وفي مناطق ما قبل
الدخول إلى العنابر.
 -تعمل الوظائف بشكل مستقل أو تحت إشراف مباشر من قبل المشرف.

 يجب أن تكون الخبرة األمنية ضمن دور يكونالمرشح لديه الخبرة والتدريب في البحث عن
الحقائب و  /أو األشخاص .وبالتالي ،لن يتم النظر إال
في الموظفين الذين عملوا في فنادق  5نجوم أو
المطارات أو المستشفيات أول مستشفيات الصحة
العقلية أو غيرها من المناطق التي تخضع لمراقبة
الدخول عالية الخطورة.
صنف –سي-
نفسية
فرد دعم سريع نفسية

صنف دي نفسية
مشرف دعم سريع نفسية

طريقة االختبارات
سيتم اختيار المرشحين بناء على ما يلي:
 -1اجتياز مقابلة وجها لوجه مع ممثلي مؤسسة حمد الطبية
 -2إظهار معرفة عملية وفهم الممارسات األمنية في سيناريو معين
 - 3الخبرة المكتسبة فيما يتعلق بالدور المطلوب
 -4اجتياز اختبار اللغة اإلنجليزية

21160.00
سكن  +التنقل +االكل
مجاني

32370.00
سكن  +التنقل +االكل
مجاني

شهادة البكالوريا
 +المستوى الثاني
في اللغة

 خبرة  6سنوات في أحد المواقف التالية العمل في مرافق للصحة النفسية والتعامل معالمرضى الذين يضطلعون بدور في الخطوط األمامية
والمساعدة مع المرضى العنيفين وتقييد المرضى.
ويمكن أن تكون األدوار النموذجية هنا هي األوامر
ومساعدو التمريض و  PCAمرافقو الرعاية
الشخصية) و PSWعمال الدعم الشخصي)
ومساعدات الرعاية الصحية.

شهادة جامعية
 +المستوى الثاني
في اللغة

 خبرة  8سنوات في أحد المرافق التالية العمل في مرفق الصحة العقلية والتعامل معالمرضى الذين يضطلعون بدور في الخطوط األمامية
 العمل في وحدة متخصصة في التعامل مع الحوادثأو النزاعات التي تنطوي على مخاطر كبيرة .ويجب
االعتراف بالوحدة دوليا كوحدة متخصصة .وفي هذا
الدور كان مسؤوال عن ما يلي:
أ .قيادة فريق /إدارة فريق /تم تعيينه كقائد للفريق
أو قائد وحدة
ب-خبرة عملية واسعة في التعامل مع الحوادث
الشديدة الخطورة.

 يتمتع موظفو األمن بمعرفة متقدمة بالقواعد األمنية ،وأنظمة األمن،واإلجراءات األمنية.
•العمل في حالة من التوتر الشديد ،ال يمكن التنبؤ بها للغاية وضع األمن
والتعامل مع العمالء  /التي هي تحت ضغط عاطفي هائل ،هياج أو التعامل
مع قضايا الصحة العقلية.

28-55

 المساعدة في التعامل مع المرضى الذين يعانون من مشاكل الصحة العقليةالتي تحتاج إلى تقييد أو تظهر سلوك عنيف تجاه اآلخرين.
 حماية طاقم التمريض والمرضى اآلخرين من األذى ضد المرضى الذينأصبحوا عنيفين أو مسيئين .
 تعمل الوظائف بشكل مستقل أو تحت إشراف مباشر من أحد موظفيالتمريض .
 القدرة على حل النزاعات ،وإدارة الحوادث ،والتعامل مع األشخاص الذينلديهم مشاكل سلوكية وتقنيات تقييد.

32-55

تدريب االخرين و تقديم المشورة في حل النزاعات ،وإدارة الحشود،
والممارسات األمنية ،ومدونات قواعد السلوك.
 يرشد اآلخرين والمرشدين المرؤوسين تحديد المشاكل/الشواغل واتخاذ اإلجراءات المناسبة بسرعة بما يتفق معالحقائق والقيود والعواقب المتوقعة المتاحة
 معرفة الخبراء في السياسات األمنية والقواعد واألنظمة يظهر الخبرة في التعامل مع الصراعات ،وحوادث اإلجهاد العالية،واإلساءة اللفظية والبدنية .
 -تنسيق أنشطة األمن أو اإلنفاذ في مستشفى الصحة النفسية

