إعالن توظيف ص.و.ض .إ 2017
يعلن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن انطالق عملية توظيف برسم سنة  2017لمناصب تخص ذوي المؤھالت التالية :
أطباء عامون ) 15منصب( :
حاصل)ة(على دكتوراه في الطب العام ،مغربي الجنسية و سنك ال يتجاوز بتاريخ  35 ،2017/12/31سنة:
دبلوم
دكتوراه
في
الطب العام

تعيين /مدينة
مصحات الضمان
االجتماعي
مديرية التأمين
اإلجباري عن المرض

عدد
اكادير،الجديدة،القنيطرة،مراكش،المحمدية،وجدة،سطات ،طنجة،
الزيراوي،درب غلف،اإلنارة )الدار البيضاء(

11

الدار البيضاء

4

ممرضون مجازين من الدولة في التخدير) 5مناصب(:
حاصل)ة(على دبلوم ممرض مجاز من الدولة في التخدير بمعدل عام  20/12على األقل ،مغربي الجنسية و سنك ال يتجاوز بتاريخ
 40 ،2017/12/31سنة:
دبلوم
ممرضون
مجازين من
الدولة

تخصص

تعيين /مدينة

التخدير

مصحات الضمان
االجتماعي

عدد
اكادير ،الجديدة ،المحمدية،
البرنوصي ،الزيراوي ) /الدار البيضاء(

5

ملف الترشيح:
 استمارة الترشيح )رفقته( السيرة الذاتية مفصلة نسخة من شھادة الباكلوريا نسخة من الدبلوم نسخة من شھادة العمل )خاص بالممرضين ذوي الخبرة( نسخة من بيان النقط )خاص بالممرضين( نسخة من شھادة المعادلة )عند االقتضاء( نسخة من البطاقة الوطنية نسخة من بطاقة اإلعاقة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةتنبيه:
فقط الدبلومات العمومية ،أو التي تملك شھادة المعادلة معترف بھا ھي المعتمدة.
تخصص % 25من المناصب " لمكفولي األمة " و  %7لألشخاص المعاقين.
يتعين على المرشحين المتوفرين على صفة مقاوم ,مكفول األمة أو قدماء العسكريين أو المحاربين إرسال ملفاتھم عن طريق مؤسسة
الحسن الثاني لألعمال االجتماعية لقدماء العسكريين و قدماء المحاربين مرفقة بشھادة تثبت ھذه الصفة.
سيتم اإللغاء التلقائي لكل استمارة أو ملف غير كاملين
جميع مراحل عملية التوظيف ال تستلزم دفع أي نفقات أو رسوم
طريقة الترشح:
على األشخاص الراغبين في الترشح تجميع الوثائق المكونة لملف الترشيح في ملف  PDFواحد عن طريق المسح اإللكتروني وإرساله
على العنوان اإللكتروني التالي )مقابل إشعار باالستالم( :
recrut.um2017@cnss.ma
آخر أجل إليداع ملفات الترشيح ھو  25غشت  2017على الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

سيتم إجراء االختبارات في الدار البيضاء في المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان االجتماعي ب  ،649شارع محمد الخامس
الدار البيضاء ،سيتم إبالغ المرشحين المقبولين الجتياز االختبارات الحقا في اإلشعارات و على الموقعين  www.cnss.ma :و
www.emploi-public.ma
ھام بالنسبة للممرضين المجازين من الدولة في التخدير :سيتم انتقاء المرشحين حسب نظام تنقيط ) (scoringيعتمد على سن
الحصول على الدبلوم و المعدل و الخبرة ،وسيتم اختيار  8مرشحين فقط لكل منصب الجتياز االختبارات الشفوية )مع األخذ باالعتبار
ذوي التنقيط " "scoreالمتساوي(.
للمزيد من المعلومات حول عملية التوظيف )الشروط المطلوبة ،كيفية الترشح  ،نوع االختبارات ،الجدول الزمني للعملية (...المرجو
تصفح المواقع اإللكترونية التالية  www.cnss.ma :و www.emploi-public.ma
أو االتصال بالرقم التالي0522 54 71 40 :

