اإلعالن عن وظائف قيادية شاغرة

تعمن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر امين عام و ازرة الصحة  ،فعمى من تتوافر فيو متطمبات إشغال ىذه الوظيفة التقدم
بطمب إلى مكتب دولة رئيس الوزراء أو من خالل البريد اإللكتروني ) (pmo@pm.gov.joعمى ان يرفق مع الطمب

السيرة الذاتية وصور عن المؤىالت العممية والشيادات المينية وشيادات الخبرة والوثائق المعززة لمميارات والقدرات

القيادية وسيتم استبعاد أي طمب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطموبة ،واذا كان الطمب المقدم ورقياً يتم إرفاق نسخة

الكترونية فيو ومن المرفقات ،ويحصل كل من تقدم بطمب عمى إشعار ورقي أو الكتروني حسب مقتضى الحال يثبت

تسمم طمبو ،عمماً بأنو سيتم اإلعالن عن الوظيفة عمى الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ) (www.pm.gov.joوالموقع

اإللكتروني لو ازرة الصحة ) (www.moh.gov.joولمدة أسبوع من تاريخو.
المهام والمسؤوليات للوظيفة:

 .1تبني المنيجيات الفعالة لضمان الحفاظ عمى الصحة من خالل تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية.
 .2ضمان تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص واإلشراف عمييا.
 .3رفع قدرة الو ازرة عمى توفير التأمين الصحي لممواطنين.

 .4اإلشرراف عمررى إنشرراء وادارة المؤسسررات والمعاىرد الصررحية التعميميررة والتدريبيررة التابعرة لمررو ازرة وفقراً لمتشرريعات النافررذة،
والمشاركة في إعداد اليياكل التنظيمية لمستشفيات الو ازرة.

 .5اإلش رراف عمررى وضررع الخطررل والب ررام اليادفررة إلررى تشررجيع أنمرراا وسررموك الحيرراة الصررحية وتعزيزىررا بمررا فرري ذلررك

األنشطة البدنية واتباع أساليب التغذية السميمة وتشجيع مكافحة التدخين وأي أنماا أو سموك آخر يثبت عممياً جدواه

في تحسين الصحة.

 .6العمررل عمررى رفررع المسررتول الصررحي لمسرركان بمكافحررة األم ر ار

الناجمررة عررن سرروء التغذيررة باضررافة المغررذيات الدقيقررة

المواد الغذائية أو طمب تعديل مكوناتيا ومنع تسويق األغذية ذات الخطر عمى الصحة أو التي يحتمل خطرىا.

 .7التأكررد مررن رعايررة صررحة المررأة الحامررل والطفررل بتقررديم الخرردمات الالزمررة لمعنايررة بيمررا فرري كافررة م ارحررل الحمررل ومراقبررة
نمررو الطفررل وتقررديم المطرراعيم وتشررجيع الرضرراعة الطبيعيررة لألطفررال وتعزيزىررا وذلررك وفررق متطمبررات الصررحة اإلنجابيررة

الالزمررة وغيرىررا مررن الشررؤون الصررحية المتعمقررة بتنظرريم األس ررة والتأكررد مررن إج رراء الفحررص الطبرري الررالزم لم رراغبين فرري
الزواج ووفقاً ألحكام التشريعات.

 .8ضررمان تقررديم الخرردمات الصررحية الوقائيررة لطمبررة المرردارس وريررا

وحضررانات األطفررال الحكوميررة وتررأمين الخرردمات

الصحية.
 .9متابعر ررة تنفير ررذ الب ر ررام المتعمقر ررة باألنشر ررطة الصر ررحية الخاصر ررة برعاير ررة المسر ررنين واإلش ر رراف الصر ررحي عمر ررى الم اركر ررز
والمؤسسات الخاصة بيم.

 .11التأكد من إجراء الرقابة عمى البيئة المينية وصحة العاممين في المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية وما ماثميرا
لضمان السالمة الصحية ليم

 .11متابع ررة تنفي ررذ البر ررام واألنش ررطة الص ررحية ذات العالق ررة بمكافح ررة األمر ر ار
واألوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أم ار

غي ررر الس ررارية الش ررائعة ك ررأم ار

مشابية أخرل يمكن أن تشكل خط اًر عمى الصحة العامة.

القم ررب

 .12ض ررمان الرقاب ررة عم ررى اس ررتيراد المر رواد الكيماوي ررة الممنوع ررة والمش ررروا اس ررتيرادىا وتص ررديرىا وت ررداوليا وذل ررك لغاي ررات
المحافظة عمى الصحة العامة.

 .13التأكد من مراقبة مياه الشرب أياً كان مصدرىا لمتأكد مرن صرالحيتيا مرن الناحيرة الصرحية واتخراذ اإلجرراءات الالزمرة
لمنع استعمال أي مياه غير صالحة لمشرب بما في ذلك اخذ عينات منيا وفحصيا لدل مختبراتيا أو أي مختبرات

أخرل معتمدة لدييا

 .14التأكد من مراقبرة ميراه الصررف الصرحي وشربكات الصررف الصرحي والتمديردات الداخميرة ومحطرات التنقيرة لمتأكرد مرن
توافر الشروا الصحية فييا واتخاذ اإلجراءات الكافية لعدم إلحاق الضرر بالصحة العامة.

 .15المس رراىمة ف رري وض ررع مش ررروعات اةتفاقي ررات الص ررحية المر رراد إبرامي ررا م ررع ال رردول والمنظم ررات والمؤسس ررات الص ررحية
المختصة.

 .16اإلشرراف عمرى تطروير وتنفيرذ الخطرل اإلسرتراتيجية لمرو ازرة والبررام التنفيذيرة الالزمرة لتطبيرق السياسرة العامرة وتحقيرق
أىدافيا.

 .17إدارة الجياز التنفيذي لمو ازرة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فييا ومراقبة األداء الكمي لممروظفين وتقيريم مردل تحقيرق
الخطل والبرام المقترحة لألىداف المرجوة.

 .18إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة لمو ازرة وميزانيتيا العمومية وحساباتيا الختامية ورفعيا لموزير إلقرارىا.
 .19أي ميام أو مسؤوليات أخرل يكمفو بيا الوزير أو أي صالحيات يفوضو بيا.

العالقات الوظيفية:

العالقات الداخمية
مدراء اإلدارات ومدراء المديريات ورؤساء الوحدات التنظيمية في الو ازرة
العالقات الخارجية

 المؤسسات والدوائر في القطاع العام والخاص. الجيات المحمية واإلقميمية والدولية ذات العالقة. -المواطن.

 أي جيات أخرل ذات عالقة.متطمبات إشغال الوظيفة
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المؤىالت العممية
أ -األساسية

بكالوريوس في العموم الطبية أو المين الطبية أو أي تخصص ذي عالقة.
ب -اإلضافية
 الماجستير أو الدكتوراه في العموم الطبية أو المين الطبية. -شيادات مينية متخصصة بمجال العمل
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الخبرات العممية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عممية منيا ( )10سنوات متخصصة في مجال العمل.-

( )7سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية.

ب -اإلضافية

خبرة في:

 في مجاةت العمل بالرعاية الصحية. -إدارة التغيير.

 إدارة الموارد البشرية. اإلدارة المالية بما فييا إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعمة.-3

المعارف والميارات والقدرات

المعرفة في مجال العمل

الميارات القيادية

 -الفيم العميق لمبيئة الخارجية لمعمل وطبيعتو ومجالو.

 اإللمام بالتوجيات والسياسات في مجال عمل الو ازرة. معرفة جيدة بالمستجدات والمنيجيات الحديثة في حقل العمل. -الرؤية الشمولية والتخطيل اإلستراتيجي.

 ميارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤىالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعمم. -تعزيز اةتجاىات اةيجابية في العمل.

الفعال
ميارات اةتصال ّ

الفعال.
 -الكتابة المينية واةتصال ّ

 ميارات متقدمة في فن اإلصغاء. -ميارات تفاو

عالية.

 -ميارات مؤثرة في تقديم العرو

المرئية.

 ميارة التعامل مع الزمالء والجميور.اتخاذ القرار ومعالجة
المشكالت

 -القدرة والميارة في تقديم الو ازرة وتوضيح نطاق عمميا.

 طرح الحمول البديمة ومعالجة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغل العمل. -ميارات التفكير المنطقي والتحميمي.

 -فيم المسائل المعقدة وتفسيرىا لممرؤوسين المعنيين.

 -اتخاذ الق اررات عمى أساس الرأي المتوازن والمحكم لمموقف.

استخدام تطبيقات الحاسوب  -إتقان تطبيقات الحاسوب (.)Excel, Outlook, Internet, PowerPoint ,Word
 -الطباعة بالمغتين العربية واإلنجميزية

إتقان المغة اةنجميزية

 -التخاطب بكفاءة عالية بالمغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامو باستمرار.

 -إتقان تام لمغة اإلنجميزية محادثة وكتابة.

 -القدرة عمى إجراء البحوث والدراسات بالمغة اةنجميزية.

 كتابة التقارير والمخاطبات باةنجميزية.السمات الشخصية

 قوة الشخصية. -الثقة بالنفس.

 المباقة والكياسة في التعامل مع اآلخرين. القدرة عمى العمل بروح الفريق الواحد. -تقبل النقد والمالحظات من اآلخرين.

