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يعتزم الصندوق الوطني للتأمين على المرض إنتددا ملقيدي إرا إ إصتصدتق ييندي دتمي دي
الخدمة اإلجتمتعية حسب البيتنتت التتلية :
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مع العلم و أنه يمت إعترإ تح المنتظرإ بتلنسبة لهذه الشغو ات نظرا لعدم إ تجتبة المترشقين لشروط
المنتظرإ و صتصة عدم مطتبية الشهترإ العلمية المطلوبة ( شهترإ ييني تمي ي الخدمة اإلجتمتعية ) للشهتئد
الميدمة من قبل المترشقين من نتحية و ي إطت حرق الصندوق على د هذه الشغو ات من نتحية أصرى .

شروط الترشّح :
 يفتح المنتظرإ لطتلبي الشغل العتطلين عن العمل و المسجلين بمكتيب التشغيل و العمل المستيل .
 يجب أن يتو ر ي المترشح المؤهالت العلمية المطلوبة .
 يجدددب أن ت يتجدددتوز المترشدددح للمندددتظرإ المدددذ و إ مدددن العمدددر أ بعدددين ( )40دددنة علدددى اي دددر دددي
غدرإ جددتنفي  ، 2016و دي صددو إ يجددتوز المترشدح للسددن اليتنونيدة يجددب ات ددتظهت بشدهترإ ي بددت إنجددتزه

لخدمتت مدنية علية بتليطتع العمدومي أو شدهترإ يسدجيل بمكتيدب التشدغيل و العمدل المسدتيل لطدر مددإ هدذه
الخدمتت ي حدور صمس نوات من ن المترشدح و التدي ت يمكدن أن يتجدتوز صمسدة و أ بعدين دنة ()45
بتت يخ غرإ جتنفي . 2016

طريقة الترشّح :
يتم إ

تل مطتلب الترشقتت مع الوثتئق المطلوبة بوا طة ظرف مضمون الوصول إلى العنوان التتلي :

الصندوق الوطني للتأمين على المرض  12نهج أبو حامد الغزالي مونبليزير  1073تونس  ،و يجب التنصيص

على الظرف المتضمن لملف الترشح عبت إ " ال يفتح مناظرة انتداب ملحق إدارة إختصاص خدمة
إجتماعية . " 2016

الوثائق المطلوبة عند الترشّح :
 نسخة من ا تمت إ الترشح يتم يعميرهت و قبهت من موقع الصندوق . www.cnam.nat.tn
 نسخة من بطتقة التعريف الوطنية .
 يرإ ذايية .
 نسخة مطتبية لألصل من شهترإ ييني تمي ي الخدمة اإلجتمتعية .
 شددهترإ ير دديم بصددفة طتلددب شددغل مسددلمة مددن قبددل مكتددب التشددغيل و العمددل المسددتيل يتضددمن يددت يخ
أول يسجيل .
 شدددهترإ دددي عددددم اتنخدددراط مدددن الصدددندوق الدددوطني للضدددمتن اتجتمدددتعي أو دددجل اتنخدددراط بتلنسدددبة
للمنخرطين .
 شددهترإ ددي عدددم اتنخددراط مددن الصددندوق الددوطني للتيتعددد و القيطددة اتجتمتعيددة أو ددجل اتنخددراط
بتلنسبة للمنخرطين .
حدر آصر أجل ليبول المطتلب يوم  23فيفري  2016بدصول الغتية و ل ملف يرشح يصل بعد
يت يخ صتم الترشقتت أو ت يقتوي على جميع الوثتئق المطلوبة يعتبر مر وضت و يكون صتم البريد رليال على
يت يخ اإل

تل .

ينشر هذا البالغ على موقع الوا

الختق بوزا إ التشغيل  www.emploi.nat.tnو على موقع الوا

الختق بتلصندوق . www.cnam.nat.tn
يتم تحيت رعوإ المترشقين الذين يستجيبون للشروط المطلوبة إلجراء اإلصتبت ات الشفتهية بوا طة
ا تدعتءات شخصية .

