وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام صندوق التنمية والتشغيل  ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه
الوظيفة التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية (  ) Empreq.csb2.gov.joعلى ان
يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية
واالدارية المطلوبة للوظيفة ،وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة ،ويحصل كل من تقدم بطلب على

إشعار الكتروني يفيد باستالم طلبه ،علماً بأنه سيتم اإلعالن عن الوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء
( )www.pm.gov.joوالموقع اإللكتروني لصندوق التنمية والتشغيل (  )www.def.gov.joالموقع االلكتروني
لديوان الخدمة المدنية ( )www. csb.gov.joوالمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام
تمكين األفراد واألسر ذوي الدخل المتدني والعااطلين عان العمال مان الماؤهلين بحرفاة أو مهناة مان ممارساة العمال واقاماة مشااريع خاصاة بهام
فاي المااااالت المختلفااة تعزيا اًز ألهادا

التنميااة المسااتدامة للمجتمعا ا ملميل ا  ،وتشااج ا ملعما ملريا و المكارا م ملمةتراار لشبا ملشااة

ماان

خالل تموي ملمش ميا ملصغ ر الملمتوسط اي ك ا ملمي اظ ا.
المهام والمسؤوليات للوظيفة:
المهام الفنية:
 .1اعتماد الخطط والبرامج االقتراضية المختلفة التي مان شاأنها مسااعدة األفاراد والامعياات المله با ا ملوسا ط والمؤسساات األهلياة التطوعياة
المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة المواهة للفئات المنتفعة من الصندوق ،ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

 .2التأكد من توفير التمويل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لألفراد والاماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة.
 .3اإلش ار

على إعداد البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعر على المشاريع التي تمكن الاهات المنتفعة من تحقيق أهدا

 .4اإلش ار

على عملية دعم سياسات وبرامج دعم المشاريع المتوسطة والمشاريع المتناهية الصغر والريادة في االعمال.

 .5التأكد من تأهيل واعادة التأهيل للفئات المنتفعة الحت ار

الصندوق.

مهن لم يسبق اإلعداد لها أو صقل مهاراتهم وتحسين أدائهم فيه.

 .6تنساايق الاهااود مااع كافااة الاهااات العاملااة فااي ميااادين العماال االاتماااعي اإلنتااااي بمااا يااؤدي إل ااى منااع االزدواايااة فااي التموياال واقامااة
المشاريع.
 .7ضم ن نشر ملتوع بأهم ملمش ميا ملصغ ر ال المه اي تول د ملدخ التيق ق ملذما لدى مألارم .
 .8االش ار

على تحصيل استحقاقات القروض للمشاريع وتحصيل الديون المتعثرة.

 .9وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها إلى مالس إدارة الصندوق إلقرارها.
 .11اعتماد االليات التي من شانها ضمان استم اررية المشاريع التي يتم دعمها.
المهام اإلدارية
 .1اإلش ار

على تطوير الخدمات التي تقدمها الصندوق وضمان تحسين اودتها.

 .2اإلش ار

على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتياية للصندوق والبرامج التنفيذية الالزمة.

 .3متابعة وتقييم األداء المؤسسي للصندوق بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
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 .4اإلش ار

على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وادول تشكيالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.

 .5إدارة الاهاز التنفيذي للصندوق وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
 .6أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية
مالس ادارة الصندوق
العالقات الخارجية

 -الو ازرات والدوائر الحكومية المختلفة ذات العالقة.

 صندوق المعونة الوطنية وصندوق تنمية المحافظات ومؤسسة االقراض الزراعي. األفراد والامعيات والمؤسسات األهلية والتطوعية المحلية والمؤسسات العاملة في ميادين العمل االاتماعي واإلنتااي والتمويلي. -المنظمات المانحة.

 أي اهات أخرى ذات عالقة.متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

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

ب -المرغوب بها

 -المااستير أو الدكتو ارة في العلوم المالية أو العلوم اإلدارية أو االقتصاد أو الهندسة.

 شهادات مهنية متخصصة بماال العمل -2الخبرات العملية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات في ماال العمل. )7( -سنوات خبرة في وظائف قيادية واشرافية .منها ( )3سنوات وظائف قيادية.

ب -المرغوب بها :
خبرة في:

 ريادة األعمال وحاضنات األعمال. تمويل المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر (الميكروي). اإلقتصاد االردني وسوق العمل وسياسات التشغيل. -إدارة التنمية .

 ادارة المشاريع. إدارة المحفظة االئتمانية وادارة المخاطر االئتمانية. -3الكفايات الوظيفية:
2

الكفايات العامة
تطوير رؤية الصندوق
تحقيق االهدا

بناء العالقات والشراكات

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

مؤشرات تقييم الكفاية
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعملتعقيدا.
 يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل ًاإلستراتياية الخاصة بالصندوق واألهدا

 -يوائم بين األهدا

 -يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق األهدا

القطاعية والوطنية.

الواردة في الخطة االستراتياية.

 يحدد الشاركاء الرئيسايين للصندوق . التشبيك مع الشركاء المحتملين . يمتلك مهارات تفاوض وحل النزاعات يضع خطط الدارة وتطوير الموارد البشرية يدير الموارد المالية بكفاءة. يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الق اررات المتخذة من قبله. -يتابع وتقييم المرؤسين النااز المهام المطلوبة منهم.

ملرش ي ا ملشن :
المعرفة في مجال العمل

 المعرفة بسياسات دعم وتحضير المشاربع المتوسطة والمشاريع الصغيرة . المعرفة في آليات تطوير الخدمات التمويلية وغير التمويلية. إدارة النزاعات والتسوية بين الخصوم. المعرفة ببرامج االقراض وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. المعرفة باليات هيكلة القروض وادارة الديون المتعثرة. -المعرفة بالدراسات التقييمية للمشاريع التمويلية

 اإللمام بأليات تقييم الوضع االئتماني للمقترض Credit Scoring -المعرفة بأساسيات دراسات الادوى االقتصادية واالاتماعية

 المعرفة باالتفاقيات للتمويل الميكروي وفق أحكام الشريعة اإلسالمية المعرفة بآليات إعداد وتنفيذ خطط تسويقية لاذب التمويل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل
رسم السياسات العامة
تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية
عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات
اعداد البحوث والدراسات لتطوير العمل
تطوير الخطط االستراتيجية

 المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل معالاة التحديات التي توااه العمل وفقا للتشريعات المشاركة في وضع السياسة العامة للعمل. -اإلش ار

على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع الاهات ذات العالقة.

 التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقاللتشريعات النافذة.
الفعالة لمتابعة والتأكد من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين
 تبني المنهايات ّالمملكة والدول األخرى وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها
 -اإلش ار

على إعداد البحوث والدراسات ذات العالقة .

 -االش ار

على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الصندوق.

 -اإلش ار

على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتياية للمالس والبرامج التنفيذية الالزمة

لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.
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ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق

 -إدارة الاهاز التنفيذي للمالس وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها

 مراقبة األداء الكلي للصندوق وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرامج المقترحة لألهدا . -تحديد المهام والواابات الموكولة إلى المرؤوسين.

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. تعزيز االتااهات االياابية في العمل.اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرح الحلول البديلة ومعالاة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالاة الفعالة تحت ضغط العمل. -مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

 -تحليل المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين.

 اتخاذ الق اررات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقفاعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت

للصندوق

استخدام تطبيقات الحاسوب

 المعرفة في إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمالس وادول تشكيالت الوظائففيها ورفعهما لرئيس مالس ادارة الصندوق إلقرارهما.

-

إتقان تطبيقات الحاسوب (Excel, Outlook, Internet, ,Word
.)PowerPoint
الطباعة باللغتين العربية واإلناليزية

 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.إتقان اللغة االنجليزية

 إتقان للغة اإلناليزية محادثة وكتابة. القدرة على إاراء البحوث والدراسات باللغة االناليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باالناليزية.

مالحظة :مستوى اتقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدم اي يمتلك طالب الوظيفة معرفة واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة

القضايا الصعبة المتصلة بها ،ويعد خبي ار ومرجعا في مجال الكفاية.
السمات الشخصية
 الثقة بالنفس. العمل بروح الفريق . -إدارة ضغط العمل.
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