إعالن عن مناظرة خارجيّة
النتداب اطارات
تعتزم الشركة التونسيّة لصناعات التكرير ببنزرت ،تنظيم مناظرة خارجيّة بالملفات مشفوعة باختبار شفاهي واختبار
تقني  -نفسي قصد القيام بانتداب اطارات قارين حسب المستوى العلمي في االختصاصات التالية:
الخطة

الرمز

عدد الخطط

20/01
20/02
20/03
20/04
20/05
20/06
20/07

إطار
إطار
إطار
إطار
إطار
إطار
إطار
إطار

20/09

اطار

01

20/10

اطار

01

20/11
20/12
20/13
20/14
20/15
20/16

مهندس
مهندس
مهندس

04
03
01
01
01
01
25

20/08

01
01
03
01
02
02
01
01

مهندس
مهندس
مهندس إعالمية
المجموع

المستوى التعليمي واالختصاص

الماجستير في الهندسة المالية (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
الماجستير في المالية (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
الماجستير في القانون الخاص أو الماجستير في قانون االعمال (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص االحصاء و تحليل المعلومة
الماجستير في إدارة األعمال (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
الماجستير في التصرف في الموارد البشرية (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
الماجستير في المترولوجيا وهندسة الجودة (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)

الماجستير في المالية والبنك والتأمين (هندسة مالية  -التصرف في المخاطر والتامين) أو
الماجستير في المالية (إدارة المخاطر والتأمين) (ماجستير مهني أو ماجستير بحث)
ماجستير في اإللكتروميكانيك (ماجستير مهني أو ماجستير بحث) أو الشهادة الوطنية لمهندس
اختصاص اإللكتروميكانيك
ماجستير في الدقة و المخاطر والصيانة الصناعية (ماجستير مهني أو ماجستير بحث) أو
الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص صيانة صناعية
الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص الهندسة الصناعية
الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص كيمياء صناعية
الشهادة الوطنية لمهندس اختصاص هندسة الطاقة أو هندسة الطاقة و تكنولوجيا البيئة
شهادة الوطنية لمهندس اختصاص هندسة كهروميكانكية
لشهادة الوطنية لمهندس اختصاص هندسة كيميائية واألساليب

الشهادة الوطنية لمهندس في االعالمية اختصاص برمجيات

مراحل الترشح
 .1التسجيل عبر موقع الواب  www.stir.com.tnوطباعة إستمارة التسجيل وإرفاقها وجوبا بملف الترشح.

 .2إرسال ملفات الترشح عبر البريد ال غير وبرسالة مضمونة الوصول او البريد السريع للشركة بجرزونة ،مع كتابة
ما يلي :

مناظرة انتداب ( ال يفتح )
الشركة التونسيّة لصناعات التكرير
ص .ب  -46/45بنزرت 7018
رمز المناظرة عدد..................
االختصاص...................
الرمز االلكتروني لوصل التسجيل ............

إرسال الملفات من يوم  07سبتمبر  2020إلى غاية  06أكتوبر  2020بدخول الغاية.
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الشروط العامة للترشح
 .1أن يكون تونسي الجنسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.
 .2أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية وحسن السيرة واألخالق.
 .3أن يستجيب للمؤهالت المفروضة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها.
 .4ان يبلغ من العمر  40سنة على أقصى تقدير يوم  01جانفي  .2020واستثنائيا يحتسب السن األقصى ب 45سنة يوم
 2020/01/01طبقا ألحكام األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ في  13افريل  ،2006وعليه فإن كل مترشح
تجاوز سن  40سنة عند تاريخ  ،2020/01/01يجب عليه إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة ترسيم بمكتب التشغيل
والعمل المستقل أو بما يفيد القيام بخدمات مدنية فعلية.
 .5الترشح لخطة واحدة من بين الخطط المفتوحة للتناظر مع تحديد رمز الخطة.

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

استمارة التسجيل يتم ملؤها عبر موقع الواب  www.stir.com.tnثم طباعتها وإرفاقها وجوبا بملف الترشح.
سيرة ذاتية مفصلة
نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة مطابقة لالصل من الشهائد العلمية ،وبالنسبة للشهائد األجنبية والخاصة نسخة مطابقة لألصل من قرار المعادلة.
نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد السنوية لثالث سنوات األخيرة من التعليم الجامعي المنهاة بنجاح باعتبار سنة
التخرج.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا و نسخة مطابقة لألصل من كشف األعداد المتحان الباكالوريا.
نسخة مطابقة لألصل من شهادة ترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو ما يفيد القيام بخدمات مدنية فعلية لطرح المدة
في صورة تجاوز السن القانونية ( 40سنة) يوم .2020/01/01

 .8نسخة مطابقة لألصل من الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية إن وجدت
يعتبر الغيا كل ملف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ال يتضمن كل الوثائق المطلوبة للترشح للمناظرة
تضمن الملف لمعطيات غير مطابقة لما تم التصريح به أو مغلوطة في جميع مراحل المناظرة.
ال يستجيب صاحبه لشروط الترشح لالختصاص المطلوب.
يصل بعد غلق باب الترشح باعتبار تاريخ ختم البريد.
تجاوز السن القانونية بتاريخ .2020/01/01
تقديم المترشح لشهادة علمية غير مطابقة للخطة موضوع التناظر.
االيداع المباشر لملف الترشح بالمقر االجتماعي للشركة.

مراحل إجراء المناظرة:
تجرى المناظرة على مرحلتين:
 المرحلة األولى :اإلنتقاء األولي:تقوم لجنة المناظرة ب ترتيب المترشحين للمناظرة المستوفين لشروط الترشح إلى جانب تضمن ملفاتهم لكل الوثائق المطلوبة
حسب كل اختصاص ترتيبا تفاضليا حسب المجموع الشخصي للنقاط المتحصل عليها وذلك في حدود  60نقطة على أقصى
تقدير والمسندة على اساس المقاييس التالية:

المقياس
معدّل الثالث السنوات األخيرة للدراسة بنجاح
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العدد األقصى
 30نقطة

معدل الباكالوريا

 20نقطة

الخبرة المهنية*

 10نقاط

كيفية إحتساب النقاط
(المعدل العام للثالث سنوات األخيرة بنجاح
والمحتسبة على 1.5 × )20
(معدل الباكالوريا) ×1
نقطة عن كل سنة خبرة في مجال اإلختصاص
المطلوب ( 12شهر عمل فعلي) على أن ال
يتجاوز العدد الجملي  10نقاط

* يتم إثبات الخبرة المهنية كما يلي:
 بالنسبة للخبرة بقطاع الوظيفة العمومية أو القطاع العام:نسخة مطابقة لألصل من شهادة العمل أو عقد عمل أو شهادة في الخبرة المهنية او شهادة في دفع المساهمات بعنوان
نشاط مهني بقطاع الوظيفة العمومية أو القطاع العام لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية أو الصندوق
الوطني للضمان اإلجتماعي .
-

بالنسبة للخبرة بالمؤسسات الخاصة:
نسخة مطابقة لألصل من شهادة عمل أو عقد عمل مؤيدة بقائمة في الخدمات مطابقة لذلك مسلمة من الصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي وال يقع إعتبار أي خبرة مهنية ال تندرج ضمن قائمة الخدمات المذكورة.

يتم دراسة ملفات المترشحين للتناظر حسب الملفات من قبل لجنة المناظرة وإسناد كل مترشح مقبول عددا ،ويقع ترتيب
المترشحين المقبولين تفاضليا حسب عدد النقاط المتحصل عليها.
يتم نشر قائمة المترشحين المقبولين في المرحلة األولى من الفرز المتحصلين على المراتب األولى على موقع واب الشركة
التالي ،www.stir.com.tn :وذلك في حدود:
•  5اضعاف عدد البقاع المفتوحة للتناظر اذا كان العدد يساوي او أقل من  ،03متى توفر ذلك ،على أن ال يقل عدد
المترشحين المقبولين خالل هذه المرحلة عن ضعف عدد البقاع المفتوحة للتناظر .وفي صورة التساوي في عدد
النقاط المتحصل عليها يقع قبول المترشحين المعنيين بالتساوي
•  3اضعاف عدد البقاع المفتوحة للتناظر اذا كان العدد يفوق  ،03متى توفر ذلك ،على أن ال يقل عدد المترشحين
المقبولين خالل هذه المرحلة عن ضعف عدد البقاع المفتوحة للتناظر .وفي صورة التساوي في عدد النقاط المتحصل
عليها يقع قبول المترشحين المعنيين بالتساوي.
تفتح باب الطعون لمدة أقصاها عشرة ( )10أيام من تاريخ نشر النتائج األولية بموقع واب الشركة.
ال يمكن ألي مترشح المرور للمرحلة الثانية من المناظرة في صورة حصوله على عدد يقل عن  30نقطة من مجموع 60
نقطة خالل هذه المرحلة.
المرحلة الثانية :اإلختبار الشفاهي واإلختبار التقني  -النفسي
تستدعي لجنة المناظرة المترشحين المقبولين خالل المرحلة األولى من المناظرة إلجراء االختبارات الشفاهية والتقنية-
النفسية.
يسند لكل مترشح خالل مرحلة اإلختبار الشفاهي و اإلختبار التقني-النفسي عدد يحتسب على أساس  40نقطة .ال يقع قبول
أي مترشح لم يتحصل على عدد يقل عن  20نقطة خالل هذه المرحلة.
المرحلة الثالثة :نشر النتائج المؤقتة وتلقي الطعون
تضبط لجنة المناظرة العدد النهائي للمترشحين في كل إختصاص الذين إجتازوا االختبار الشفاهي و االختبار
النفسي على أساس  100نقطة موزعة كما يلي:
مرحلة اإلنتقاء األولي
مرحلة اإلختبار الشفاهي والتقني-النفسي
العدد النهائي

التقني-

العدد األقصى

العدد المتحصل عليه

 60نقطة
 40نقطة
 100نقطة

()1
()2
()2(+)1

تقوم لجنة المناظرة بترتيب المترشحين في كل إختصاص ترتيبا تفاضليا وفقا للعدد النهائي المتحصل عليه .وفي صورة تساوي
مترشحين في العدد النهائي المتحصل عليه تعطى األولوية ألحسن معدل سنوي عام لسنة التخرج وفي صورة التساوي يستدعى
األكبر سنا.
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يقع نشر النتائج المؤقتة للمقبولين باالختبارات الشفاهية والتقنية-النفسية.
تستدعي لجنة المناظرة الناجحين الستكمال ملفاتهم  ،وتتمثل الوثائق المطلوبة الستكمال الملف خالل هذه المرحلة في
ما يلي:

•
•
•
•

-

مضمون من سجل السوابق العدلية ( )B3لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من  03أشهر أو الوصل.
مضمون والدة للمترشح لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.
مضامين والدة للزوج أو الزوجة واألوالد إن وجدوا ،لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر.
عدد  02صور شمسية حديثة العهد (اقل من ستة أشهر).

يفتح باب الطعون لعشرة ( )10أيام من تاريخ نشر النتائج المؤقتة.

المرحلة الرابعة :الفحص الطبي والتصريح بالنتائج النهائية
بعد بت لجنة المناظرة في الطعون الواردة على الشركة في صورة وجودها ،تتولى الشركة التونسية لصناعات التكرير التصريح
بالنتائج (قائمة الناجحين وقائمة االنتظار) عبر موقع واب الشركة المذكور أعاله .و يقع استدعاء الناجحين إلجراء الفحص
الطبّي بما في ذلك كافة الكشوفات والتحاليل الطبية التي يحددها طبيب الشغل والضرورية لمباشرة العمل حسب القوانين
والتراتيب الجاري بها العمل للتأكد من سالمة المترشح من كل الموانع التي تحول دون مباشرة عمله.
وتمثل نتيجة هذا الفحص الطبّي شرطا أساسيّا في القبول النهائي.
وعلى إثر نتائج الفحوصات الطبية ،يتم التصريح بالنتائج النهائية للمترشحين الناجحين بصفة نهائية بمناظرات االنتداب ودعوتهم
لاللتحاق بمركز العمل بكل وسيلة تترك اثرا كتابيا على العنوان المنصوص عليه بملف كل مشارك في صورة عدم اتصال
المقبول بالشركة في ظرف  15يوم من تاريخ الرسالة أوفي صورة عدم مباشرة المقبول بخطة االنتداب في ظرف  03أيام
من تاريخ المباشرة المحدد من الشركة ،تستدعي الشركة آليا المترشح االول بقائمة االنتظار التي يتم ضبطها من طرف لجنة
المناظرة وفقا للترتيب التفاضلي للنتائج النهائية للمناظرة.
ينتهي العمل بقائمة االنتظار بعد ستة ( )6أشهر من تاريخ نشرها.
تتم دعوة المترشحين عبر التلغرام وإرساليات الجوال.
إن عدم توجيه الدعوة ألي مترشح الجتياز مرحلة من مراحل المناظرة يعتبر تصريح بعدم القبول وتبقى الوثائق األصلية
للمترشح على ذمة لجنة المناظرة.
كل امتناع او غياب عن اجراء الفحص الطبي لالنتداب الذي تحدده الشركة يعتبر تخلي طوعي من قائمة المترشحين
بالمناظرة.
المترشح مسؤول بصفة فردية عن رقم الهاتف الجوال وعنوان سكناه المنصوصان بملفه.
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