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 مكــان التعییــن
" أبوظبي،  في  الفرنسیة  ماسینیـون المدرسة  مؤسسة  لوي  ا"، وھي  المباشرة  تحت  إلدارة 

ویدرسُ  بالخـارج،  الفرنسي  التعلیم  حوالي    لوكالة  من    1770بھـا  الروضة  طالباً  صف 
 . الصف الثاني عشــرإلى  األولى

 ومزدوجـة اللغات.  ، متحدة مدرسـة مدنیـة • إطــار العمـل
 الجذابة. ستفادة من ظروف االستقبال والعمل اال •

 أمـانة سر المدرسة اإلبتدائیة  –سكرتیر(ة) تنفیذیة  طبیــعة منصب العمــل 
 اإلداري(ة) والمالي(ة)،  مدیر(ة)ال المسؤول المبـاشر 

 مدیر(ة) المدرسة االبتدائیة/ الروضـة. 
 السكرتاریة التنفیذیة  المھــام

 
 
 

 النشاطـات الرئیسیة 

القیام  ع المنصب  یتطلب  التنفیذیة،  بالسكرتیرة  الخـاصة  االعتیادیة  األنشطة  على  الوة 
 باألنشطة التالیة أیضا: 

الداخلي:   • اإللكتروني  التواصل  البرید  راسلئ  وإرسال  تحریر  الكتیبات،  إعداد 
بخصوص   إرسال  العادیة  المدرسة،  في  الدراسة  بشؤون  المتعلقة  المعلومات 
الدا الوثائق  التذكیر  واستالم  والموظفین)،  الطلبة  أمور  أولیاء  وإلى  (من  خلیة 

 باآلجـال الزمنیة، 
من   • والتحقق  إعداد  بخصوص  الطلبة  عائالت  إبالغ  والمغادرة/  التسجیل  عملیات 

الملفات المقدمة وتقدیم التعلیمات بغیة تقدیمھـا لإلدارة وإلى لجنة التسجیل. اإلعداد 
 درة المدرسة بشكل نھائي وإرسال الملفات). لمغادرة الطلبة للمدرسة (شھادات مغا

أولیاء   • وبیانات  التخصصات  وإدخال  االستقبال   : الطلبة  بیانات  قاعدة  تحدیث 
 األمور وغیرھـا. 

 متابعة تدریب المدرسین، وغیاباتھم واستبدال موظفي المدرسة االبتدائیة، •
اإل • (اإلدارة  اإلداریة  المكاتب  مع  العرضیة  الملفات  ومعالجة  داریة،  متابعة 

 الرواتب، المحاسبة، التواصل وما إلى ذلك...) 
التحقیق،   • عملیات  ومتابعة  تحریر  الخـارج:  الفرنسي  التعلیم  وكالة  مع  التعامل 

 وغیرھـا. 
 التعامل مع موظفي المدرسة، •

http://www.llm.ae/
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 التعامل مع أولیـاء أمور الطلبة.  •
 
 

خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

 
أقلم والحس االستباقي واالحترازي،  واالنضباط  بیئة عمل فنیة تتطلب قدرة قویة على الت

 والتنظیم. 
 

یجب  و على ثقافات العالم،    ةً منفتحو،  ةُ ومعتمـد   ة للمنصب مختصةً كون المترشحیجب أن ت
متعددة و للعمل في بیئة متطلبة  على استعداد تاٍم كون  ت وأن   التأقلمظھر قدرة كبیرة على تُ أن 

مع درایة تامة    في التعامل مع اآلخرینومثبتٍة  قویة  یجب أن یتمتع بمھارات  كما  الثقافات.  
بالنظـام الدراسي الفرنسي من مرحلة الروضة إلى نھایة المرحلة األساسیة وفي ما یتعلق  

 بوكالة التعلیم الفرنسي بالخارج. 
 

 خالل جمیع المؤتمرات واإلجازات المدرسیةوالتواجد والیقظة    –الحضور الدائم والفعالیة 
 

 
 
 
 
 

 ھالت الدراسیة المؤ

 شھـادة فني متخصص في السكرتاریة التنفیذیة أو شھـادة البكالوریوس كحد أدنى،  •
 المنصب، برة في ) من الخ 02مال یقل عن سنتین ( •
استخدام   • وإجـادة  الخـارج  في  المتواجدة  الفرنسیة  المدارس  في  العمل  إجـادة 

 الوسائل الرقمیة، 
الفرن • اللغتین  أمرإجـادة  واإلنجلیزیة  اللغة    سیة  إجـادة  وتعتبر  جـداً،  ضروري 

 العربیة میزةً إصافیة. 
 
 
 

 الوثائق المطلوبــة 

 السیرة الذاتیة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة،  •
 صورة شخصیة (بخلفیة بیضـاء)، •
 خطـاب تعریف،  •
 شھادات العمل، •
 نسخ طبق األصل عن الشھادات وكشوف العالمات الخاصة بھـا،  •
 ، نسخة من جواز السفر •
 تأشیرة اإلقامة، إن وجدت، خة من نس •

والمنح   الراتب البدالت  أو  الضرائب  احتساب  دون  الصافي  األساسي  الراتب  من  الراتب  یتكون 

http://www.llm.ae/
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 األخرى. 
 

 معلومـات إضافیة 
اعتباراً من السنة الدراسیة    یجب شغلھو،  شاغراً المنصب  من المحتمل أن یصبح   •

2023 . 
 منصب بدوام عمل كـامل،  •
مل • إرسال كامل  للمنصب یجب  الترشح  التعریفیة،  ف  الذاتیة والخطابات  كالسیرة   :

الثبوتیة الوثائق  من  وغیرھـا  التزكیة  في  وخطابات  المعلومات  على  والحصول   ،
 https://llm.educationالعنوان التالي: 

 
 
 

http://www.llm.ae/

