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ین و المجلس النرویجی لالجئین هی منظمة مستقلة إنسانیة غیر ربحیة غیر حكومیة تعمل علی توفیر المساعدة و الحمایة و الحلول الدائمة لالجئ
الذین أجبرو علی الفرار من بلدانهم أو من منازلهم  االشخاصالمجلس النرویجی حالیا یروج و یحمی حقوق  1946المشردین داخلیا منذ عام .

 .بلدا من جمیع أنحاء العالم 20من داخل بلدانهم ، فی أكثر ب

 تسعى المنظمة حالیا لملئ شاغر وظیفي جدید بالتفاصیل الموضحة ادناه:

 

 الواجبات والمسؤوليات:

  توفیر النقل لفریقNRC  ةمحافظة البصرفي والمواد / المعدات 

 الحاجة عند محافظة اي والى.البصرة محافظة أنحاء جمیع في نقلیاتها و المنظمة لموظفي اآلمن النقل تعزیز  

  للعجلة والتاكد من اجراءات االمن والسالمة  فحص یوميالإجراء 

  في حال وجود اي حدث امني یتم االتصال  بمدیر حركة السواق قبل التحرك الي منطقة 

  ظفین الحركات بكافة المعلومات المطلوبة مثل اسماء وتواقیع المو سجل و ملئإعداد 

 نیة(الشخصیة ، األدوات والمعدات األم المستمسكاتمستندات المركبة ، مثل  ) مستمسكات و معدات المركبة  التأكد من. 

  على نظافة السیارة وصیانتها. الحفاظ 

  االلتزام بجمیع سیاسات وإرشادات األمن والسالمة في والقواعد والقوانین الخاصة بالعمل في المنظمة و،الیومي الحركاتااللتزام بجداول

 .تحدیثات في المستقبل، بما في ذلك أي  المجلس النرویجی لالجئینالـ 

 القیادة اآلمنة واحترام حدود السرعة كما هو مطلوب في قانون العراق.اللتزام بممارسات ا 

  المعدات عند الحاجة.  تفریغو  بتنفیذ مهام التحمیل  مساعدة القسم اللوجستي 

  مجلس النرویجی لالجئینالـ إجراءات ، من خالل اتباعفي حالة وقوع أي حادث و المنسق اللوجستي لمنسق األمن  فوريإعداد تقریر 

 .الحاالتلمعمول بها في مثل هذه ا

 او ساعات عمل خارج اوقات الدوامي الرسمي عن الحاجة او في حاالت الطوارئ. القیام بأیة مهام أخرى تتطلبها اإلدارة 

  

 المتطلبات

  ركاب( 5)سعة  . عدا المنشأ الصیني و االیراني(  دفع رباعي , دبل قمارة) بیك اب فما فوق 2014  : نوع المركبة  

 .یجب أن تكون المركبة جاهزة في أي وقت وفي حالة جیدة جًدا 

   یوًما في الشهر. 26أیام عمل في األسبوع ، بحد أقصى  6ساعات في الیوم ،  9للعمل لمدة   یجب أن تكون السیارة متاحة 

 السائقین و  ریدم بتیرت بحس سمیةرلا تالطلعوا للیاليوا عیةوألسبا تالطلعا كلذ في بما) منيز دولج علی قلسائا لسیعم

 .الحركات(

 

 )السائق یجب ان یكون حائز على اجازة سوق نافذة و اوراق الملكیة الخاصة بالسیارة )سنویة و وكالة رسمیة 

  للسالمة واألمن من خالل توفیر: مجلس النرویجی لالجئین الـیجب على السائق تلبیة متطلبات سیاسة 

، حبل السحب ، المثلث ، كابالت  مصباح یدوي، صندوق اإلسعافات األولیة ،  لیلیة طفایة حریق ، صندوق األدوات ، سترة 

 سبیر اإلضافي االحتیاطي واإلطار( جطلالبطاریات  )

  ( ان وجدالطرف الثالثصاحب السیارة ) وایغطي السائق والسیارة  نافذ التأمین یجب ان یكون حائز على. 

 

 سائق مع سیارة العنوان الوظیفى

 2 العدد المطلوب

 البصرة مكان الوظیفة

 30/11/2018 الموعد النهائى للتقدیم
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 للسائق والمالك إذا كان شخص مختلف. كتاب عدم محكومیة 

  شركاتأو  منظماتكسائق مع  یفضل خبرة سابقة. 

 

 (: iq.baghdad.procurement@nrc.noالتالي )البريد االلكتروني مهتما بالتقديم, يرجى تقديم البيانات التالية الى عنوان  كنت اذا

 او عن طريق التسليم باليد داخل ظروف مغلقة الى مكتب المجلس النرويجي لالجئين فرع بغداد / الرمادي 

 07834472687لالستفسار ، يرجى االتصال بفريق المشتريات: 

 سيرة ذاتية .1

 بيانات المركبة .2

 صورة المركبة .3

 اجازة القيادة النافذة صورة .4

 توضيح االجر المطلوب عللى النحو التالي: .5

 

 مالحظات  المبلغ بالدينار العراقي  نوع االجر 

   االجر اليومي 

   االجر الشهري 

 

 تكلفة الوقود )تعبئة الوقود و تكلفته مسؤولية السائق( االيجارويجب ان يشمل 
 

 "في البصرة اعالن توظيف سائق مع سيارةيرجى وضع عنوان الرسالة كاالتي " .6
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