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نشر بالغ النتداب تقني لفـائدة مخبر بحث فيزياء المادة الرخوة
في إطار عقد إسداء خدمات
الفصل  : 01نص اإلعالن
تعلم كلية العلوم بتونس ممثلة في شخصها السيد العميد  ،فتح باب الترشح النتداب تقني
مخبرعبر إبرام عقد إسداء خدمات لفائدة مخبر بحث فيزياء المادة الرخوة و ذلك على إثر
مطلب في الغرض تقدم بها رئيس المخبر المذكور سلفا.
الفصل عدد :02المهام الموكلة للمتعاقد
يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
-

التصرف اإلداري بالمخبر و القيام بجميع األعمال التي يكلفه بها رئيس المخبر ،

 القيام بتنظيم و ترتيب و تسجيل المواد الكيميائية و غيرها عند كل عملية تسليم، التثبت من حسن سير المعدات المقتناة بالمخبر و إشعار المسؤول عند كل حالة عطب أوتعطل
 متابعة ملفات التربصات و المهمات و مختلف النشاطات العلمية للباحثين سواء كانواأساتذة أو طلبة ،
 إعداد أرشيف المخبر المذكور أعاله و متابعة عملية الشراءات بمختلف مراحلها إلىعملية التسليم و خالص الفواتير ،
 إعداد التقرير السنوي للمخبر المعني ، اختزال المعلومات و تحيين موقع الواب .هيكل البحث  :مخبر بجث :فيزياء المادة الرخوة
الخبرة :مطلوبة
مدة العقد :من  2021/04/01إلى .2022/03/31
التأجير الشهري :تم تحديد  850د.ت كأجر شهري خام و باعتبار الخصم على المورد .
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الفصل عدد  : 03كيفية الترشح
تم تحديد تاريخ  2020/12/28كآخر أجل لقبول المطالب للترشح للخطط المقترحة و ترسل عبر
البريد أو يتم إيداعها بمكتب الضبط.
كل مطلب يرد بعد اآلجال (ختم البريد أو مكتب الضبط هو الذي يحدد تاريخ اإليداع) يعتبر
مرفوض و ال تتم دراسته.

الفصل عدد  :04مكونات ملف الترشح
 المطلب ، السيرة الذاتية، شهادة طبية ، نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية، الوثائق المثبتة للتربصات أو التجربة المهنية في عالقة بالخطة المترشح لها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة عدد ،03 تصريح على الشرف بعدم تعاطي اي نشاط مهني خالل فترة التعاقد معرف بها، -استمارة عقد إسداء خدمات ممضاة من جميع األطراف و معرف بها.

