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رة الموظفين  والخدمات المركزيةئ دا - بلدية لينس     

موظفين وتطويرهمال إنتقاء  

 

استعالمات " طلبات التوظيف" نشرة                       

الحصول على عمل في بلدية مدينة لينس! في يسرنا أنكم ترغبون  

 لينس لحصول على عمل في بلديةل موفق تقديم طلب فيغايتها مساعدتكم  يلي افيم المعلومات التي نقدمها إليكم

 عاصمة الوالية.

 عروض العمل

بالطرق التالية:  ئفللوظا على العروض الحاليةإلطالع ا تستطيعون       

  :تحت عنوانفي اإلنترنت  -   

" https: // jobs.linz.at/jobs” 

اإلشتراك في نشرتنا اإلخبارية اإللكترونية على نفس عنوان اإلنترنت المذكور أعاله،ب -  

البحث في الجريدة الرسمية لمدينة لينس  أو ب -  

  التالي:  هاتفاإلتصال على رقم الب -

0043 732 7070 1295                                                

 الوثائق االمطلوبة:

:مرفقة بالمستندات التالية إما إلكترونياً أو على الورقإلينا يرجى إرسال استمارة الطلب   

السيرة الذاتية -        

شهادة إنهاء التعليم المهني أو أعلى شهادة مدرسية أو جامعية حصلتم عليها -        

جامعية من المتقدمين( شهادة شهادة ثانوية عامة أو يحمل) فقط لمن  المقصود كتابة دوافعكم للتقدم إلى العمل -        

إلى مقابلة. دعوتكمفقط في حالة  تبرزونهاشهادات دورات أو شهادات عمل وغيرها مثل ق اإلضافية، ئالوثا  

 تقديم طلبات بدون وجود وظيفة معلنة

.الطلبات على وظائف محددة ومعلن عنهانحن نفضل تقديم   



وضعكم على  ورغم  لمدة سنة. مةئعلى القاعندنا وضع إسمكم ولكن في حالة تقديمكم طلب عمل غير محدد فإنه يتم 

 تعتقدون أنه يناسبكمفإننا ننصحكم أن تراجعوا عروضنا المستمرة لفرص العمل وأن تعلمونا عن العرض الذي  مةئالقا

 )بالقدوم شخصياً أو بواسطة الهاتف أو البريد اإللكتروني( 

 روعندها سوف تصلكم إعالنات الشواغ اإلخبارية اإللكترونية لألعمال الشاغرة  في النشرة سجلوا إشتراككمنصيحة: 

. بإنتظام  

 تحديد الُمَهل                            

.المحددة لتقديم الطلبات هلةالم إلينا ضمن تصل التي الطلبات تلكفي  فقط ننظر أننا مالحظة يرجى  

 أمور عامة

النساء. تعيين في حالة تساوي المؤهالت تقوم بلدية لينس بتفضيل  

اً وكتابةً.كلميمتلكون معرفة باللغة األلمانية ت مهاجرة أصول من أشخاص منبالطلبات الواردة  أيضا نرحب  

على العنوان التالي: االنترنت علىأونالين  اختبار تجد سوف األلمانية للغة معرفتك تقييم أجل من   

"www.sprachtest.de/einstufungstest-deutsch"  

A 2   بالنسبة للمهن اليدوية )الحرفية(  نشترط معرفة اللغة األلمانية في مستوى      

     C2 مستوى   نشترطوفي مجال اإلدارة   

 الجهة التي تتصلون بها

.المقصوديجيب عليها بكل سرور األشخاص المذكورة أسماؤهم في العرض  المحددة الشواغرعروض  حول سئلةاأل   

تعيين الموظفين على األرقام والعناوين التالية: بفريق اتصل عامة، معلومات على للحصول  

Tel: +43 732 7070 1295                                                                

Fax:+43 732 7070 1180                                                                

Altes Rathaus, Hauptplatz 1, 4020 Linz, Zimmer 308, 

E-Mail: bewerbungen@mag.linz.at 
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