ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ:

ﻣﺪﺭﺑﻲ ﺟﻴﻢ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺴﺎﻡ  /ﻣﺪﺭﺑﻲ ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﺗﺮﻗﺒﺎ ﻟﻌﺮﻭﺽ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺗﺮﻏﺐ ﺷﺮﻛﺔ  ONE TO ONEﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺑﻲ ﺍﳉﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ
ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪﺙ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ

 ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ  :ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 1ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺪﺭﺏ ﺟﻴﻢ ) ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺴﺎﻡ( ﻣﻊﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
 ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  40ﺳﻨﺔﻣﺪﺭﺏ ﺳﺒﺎﺣﺔ )ﺫﻛﻮﺭ(
 ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﻠﻮﺭﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺪﺭﺏ ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ  3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
 -ﺍﻟﺴﻦ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 40ﺳﻨﺔ.

ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﳌﺪﺓ ﺳﻨﺘﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ  6500ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻣﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺑﺪﻝ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ  1700ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻲ.
 -ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺳﻔﺮ ﺫﻫﺎﺑﺎ ﻭﺍﻳﺎﺑﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

 – 2ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ:

 ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﲡﺪﻭﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ
 www.skills.maﻭﻛﺎﻻﺗﻨﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺇﺫﺍ ﺣﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻜﻢ ﻭ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻧﺪﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻒ ﺗﺮﺷﻴﺤﻜﻢ
ﻟﺪﻯ ﺍﻗﺮﺏ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ANAPEC
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ  31ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺠﺎﻧﻲ

م

الشروط المطلوبة
الوظيفة

رجال

المؤهل

الخبرة

العمر

الشروط

السكن

الراتب بالدرهم االماراتي

1

مدرب جيم (كمال االجسام)

60

باكلوريا

 3سنوات

اقل من  40حاصل على شهادة مدرب جيم

السكن مشترك

6500

2

مدرب سباحة

30

باكلوريا

 3سنوات

اقل من  40حاصل على شهادة مدرب سباحة

السكن مشترك

6500

اإلجمالي

90

يرجى العلم بان الموعد المتوقع الجراء االختبارات االنتقائية سيكون خالل شهر مارس  2018وستكون على الشكل التالي:

اختبار كتابي
اختبار عملي حسب االختصاص
اختبار لياقه بدنية:
جري مسافة  3200متر في  15دقيقة
تمرين الضغط  50مرة في  2دقيقة
تمرين البطن  60مرة في دقيقة
تمرين العقلة  10مرات متواصلة
مقابلة شخصية

