اإلعالن عن وظائف قيادية شاغرة
تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر المدير التنفيذي للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  ،فعلى من تتوافر
فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب إلى مكتب دولة رئيس الوزراء أو من خالل البريد اإللكتروني

) (pmo1@pm.gov.joعلى ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية
وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية

المطلوبة ،وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم إرفاق نسخة الكترونية فيه ومن المرفقات ،ويحصل كل من تقدم بطلب على

إشعار ورقي أو الكتروني حسب مقتضى الحال يثبت تسلم طلبه ،علماً بأنه سيتم اإلعالن عن الوظيفة على الموقع
اإللكتروني لرئاسة الوزراء ) (www.pm.gov.joوالموقع اإللكتروني للمؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية

) (www.jedco.gov.joولمدة أسبوع من تاريخه .
المهام والمسؤوليات للوظيفة:

 .1المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع االقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع االستثمار في المملكة.
 .2المساهمة في تطوير وتوفير التمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 .3المساهمة في تمويل إقامة المشاريع اإلنتاجية في المحافظات األردنية.

 .4المس اااهمة ف ااي وط ااع الخط ااط والبا اراما الالزم ااة لتنمي ااة كف اااءة المش اااريع االقتص ااادية وتط ااوير ق اادراتها الفني ااة للقي ااام
بالدراسات والبحوث والتطوير وتقديم المشورة.

 .5المشا اااركة فا ااي اقت ا اراح مشا ااروعات التش ا اريعات الخاصا ااة بالمؤسسا ااة ورفعها ااا الا ااى رئا اايس المجلا ااس تمهيا ااداً السا ااتكمال
االجراءات القانونية الالزمة بشأنها.

 .6اقتراح السياسات والبراما التي من شأنها المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وزياادة حجمهاا إلاى األساواق الدولياة
واإلقليمية وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة.

 .7اعتماااد االيااات الالزمااة لتقااديم المشااورة وتااوفير المعلومااات والبيانااات الالزمااة للمشاااريع االقتصااادية واصاادار االدلااة
الخاصة بذلك.

 .8طمان بناء عالقات اقتصادية مع المنظمات والمؤسسات النظيرة من خالل تبادل المعرفة والتسويق والترويا
 .9رفع قدرة المؤسسة على تقديم الدعم المادي والفني المتااح الاالزم للمشااريع االقتصاادية فاي طاوء امكانياات المؤسساة
لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها االدارية والفنية والتصديرية.

 .11اإلشا ار

علاى تطاوير وتنفياذ الخطاط اإلساتراتيجية والباراما التنفيذياة الالزماة لتطبياق السياساة العاماة فاي المؤسساة

وتحقيق أهدافها.

 .11إدارة أعمال المؤسسة واإلش ار

على موظفيها وشؤونها اإلدارية والمالياة والفنياة بماا فاي ذلاك إعاداد الهيكال التنظيماي

للمؤسسة وجدول تشكيالت الوظائف فيها.

 .12اعداد البراما والخطط والدراسات الالزمة لقيام المؤسسة بمهامها.

 .13إعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي حول أنشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السانة المالياة المنتهياة
ورفعه لمجلس إدارة المؤسسة.

 .14تطوير وتحديث األنظمة والخطط والبراما الخاصة بالمؤسسة بهد
العاملين.

رفع مستوى األداء العام وتنمية قدرات وكفاءات

 .15أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة (الوزير) أو أي صالحيات يفوطه بها.
العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

مساعد المدير التنفيذي ومدراء المديريات ورؤساء الوحدات التنظيمية في المؤسسة

العالقات الخارجية

 و ازرة الصناعة والتجارة. -و ازرة المالية.

 -و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.

 مؤسسة المدن الصناعية األردنية. مؤسسات القطاع الخاص ذات العالقة. مؤسسة تشجيع االستثمار. الجهات الدولية المانحة. -و ازرة الزراعة.

 غرفة صناعة االردن. -غرفة تجارة االردن.

 -أي جهات أخرى ذات عالقة.

متطلبات إشغال الوظيفة
-1

المؤهالت العلمية
أ -األساسية

بكالوريوس في االقتصاد أو العلوم المالية أو الهندسة أو العلوم اإلدارية أو أي تخصص ذي عالقة

ب -اإلطافية

 الماجستير أو الدكتوراه في االقتصاد أو العلوم المالية أو الهندسة أو العلوم اإلدارية. -شهادات مهنية متخصصة بمجال العمل
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الخبرات العملية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنة في مجال العمل.-

( )7سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية.

ب -اإلطافية

خبرة في:

-

إدارة المشاريع االستثمارية ومتابعتها وتقييمها.

-

إدارة التغيير.

-3

تقييم احتياجات الشركات وتوفير التمويل.

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتحليل التكاليف واألرباح.
إدارة الموارد البشرية.

اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.

المعار والمهارات والقدرات

المعرفة في مجال العمل

المهارات القيادية

 -الفهم العميق للبيئة الخارجية للعمل وطبيعته ومجاله.

 اإللمام بالتوجهات والسياسات في مجال عمل المؤسسة. معرفة جيدة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل. -الرؤية الشمولية والتخطيط اإلستراتيجي.

 -مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموطوعية وعدالة.

 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. تعزيز االتجاهات االيجابية في العمل.الفعال
مهارات االتصال ّ

الفعال.
 -الكتابة المهنية واالتصال ّ

 مهارات متقدمة في فن اإلصغاء. -مهارات تفاوض عالية.

 مهارات مؤثرة في تقديم العروض المرئية. -مهارة التعامل مع الزمالء والجمهور.

 -القدرة والمهارة في تقديم المؤسسة وتوطيح نطاق عملها.

اتخاذ القرار ومعالجة

 -طرح الحلول البديلة ومعالجة المشاكل بأفضل الطرق.

المشكالت

 التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت طغط العمل. -مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

 -فهم المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين.

 -اتخاذ الق اررات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقف.

استخدام تطبيقات الحاسوب  -إتقان تطبيقات الحاسوب (.)Excel, Outlook, Internet, PowerPoint ,Word
 الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزيةإتقان اللغة االنجليزية

 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار. -إتقان تام للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

 القدرة على إجراء البحوث والدراسات باللغة االنجليزية. كتابة التقارير والمخاطبات باالنجليزية.السمات الشخصية
 قوة الشخصية. -الثقة بالنفس.

 اللباقة والكياسة في التعامل مع ااخرين. القدرة على العمل بروح الفريق الواحد. -تقبل النقد والمالحظات من ااخرين.

