
 
 
 
 
 

Human Resources Department 

Job Vacancy Announcement  
 

Job Title           : School Nurse       

Reports to       : SLD Coordinator  

Job Status       : Full Time Job  

 
Job Purpose 

The school nurse is a registered professional certified nurse working in the school setting. She 

strengthen and facilitate the educational process by improving and protecting the health status 

of children. The major focus of Health Office services is the prevention of illness, and the early 

detection of health problems in addition to other health services such as safety and nutrition. 

The school nurse is uniquely qualified in preventive health, health assessment, and referral 

procedures. 

 

Qualifications  
 Degree: BS/BA Degrees. 

 Major: Nursing 

 Years of experience: From 2 to 4 

 Languages: Arabic - English  
 

Requirements  

         •CV  •Copy of the earned Degree  •Three reference letters  

 

Job Info 
 Job based in:        Lebanon - Aramoun 

 Working days:     Weekdays (from Monday to Friday) 

 Working hours:   From 7:20 AM to 3:40 PM 

 Other benefits: Transportation Allowance and Social Security 

                               

                               

 
 

  



 
 
 
 
 

 دائرة الموارد البشريّة

 ملّخص شاغر وظيفي

 

 ممرضة المدرسة المسمى الوظيفي  :
 منّسقة دائرة الحياة الطّّلبيّة :   لىإ تقدم التقارير

 كاملدوام :         طبيعة الدوام 

  

 

 الغرض من الوظيفة

 

مهنية معتمدة مسجلة، تعمل في البيئة المدرسية وتقوي وتسهل العملية التعليمية من خّلل ممرضة المدرسة هي ممرضة 

، والكشف المبكر  هو الوقاية من المرضحيالمكتب الص التركيز الرئيسي لخدمات .تحسين الحالة الصحية لألطفال وحمايتها

ممرضة المدرسة  الطّلب وحسن التغذية إضافة إلى األمور المتعلّقة بسّلمةوالعمل على معالجتها عن المشاكل الصحية 

 .مؤهلة بشكل فريد في مجال الصحة الوقائية والتقييم الصحي وإجراءات اإلحالة

 

 

 مؤهالت

 الدرجة العلمية: بكالوريوس / بكالوريوس ، بكالوريوس / ماجستير •

  التمريضالمؤهل المطلوب:  . •

  4إلى  2سنوات الخبرة: من  •

  اإلنجليزية -اللغات: العربية  •

 

 المتطلبات

 رسائل تزكية من معرفّين مهنيّين.  3•                      نسخة عن الشهادة الجامعية.•                    السيرة الذاتية.• 

 

 معلومات الوظيفة
 

 .لبنان –عرمون   - HISمدرسة الحياة الدولية  مكان العمل:• 

 : أيام األسبوع )من اإلثنين إلى الجمعة(.أيام العمل• 

 .3:40-7:20:: ساعات العمل• 

 .: بدل مواصّلت والضمان االجتماعيفوائد أخرى• 

 
 


