وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام المكتبة الوطنية  ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة

التقدم بطلب 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 ،ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني حسب مقتضى الحال

يثبت تسلم طلبه ،علماً بأنه سيتم اإلعالن عن الوظيفة على الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء )(www.pm.gov.jo

والموقع اإللكتروني لدائرة المكتبة الوطنية ) (www.nl.gov.joولمدة أسبوع من تاريخه .
المهام والمسؤوليات للوظيفة:

 .1االش ررال علررى المكتبررات العامررة والتنسرريق فيمررا يينهررا ،ووبررع المعررايير المكتبيررة بمررا يسرراعد علررى تحسررين
مستوى المكتبات في المملكة.

 .2االشرررال عل ررى فم ررع وحف ررخ الكت ررب والمخطوط ررات والمطبوع ررات الدوري ررة والمص ررورات والتسر ر يالت واالف ررالم
المصورة وغيرها مما له عالقة بالتراث الوطني بخاصة وبالوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضرارة العربيرة

االسالمية والتراث االنساني.

 .3بمان اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة او خارفها وتنظيمه والتعريف به.
 .4رفررع قرردرة الرردائرة علررى تقررديم الخرردمات المكتبيررة والمعلوماتيررة للبرراحثين والدارسررين المسررتفيدين مررن مقتنيررات
الدائرة.

 .5التأكد من اصدار الببليوغرافيا الوطنية ،وتنظيم الفهرس الموحد.
 .6متابعة فمع الوثائق الموفودة لدى الو ازرات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ،والوثائق المتعلقة بالمملكة،
والوثائق الشخصية وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق أحكام النظام النافذ.

 .7التأكد من نشر الفهارس واالدلة والببيلوغرافيات المتخصصة والموبوعية وتسهيل استعمالها واالفادة منها.

 .8تنظرريم يررامه االهررداء والتبررادل وتوزيررع المكررررات داخررل المملكررة ،وأيررام وتنفيررذ اتفاقيررات االهررداء والتبررادل مررع
المكتبات والمؤسسات العربية والدولية.

 .9أقامة عالقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثرائق والتوثيرق فري الردول العربيرة واالسرالمية واالفنبيرة
والمنظمات المتخصصة في م ال المكتبات والوثائق والتوثيق

 .11متابعة األداء المؤسسي والوظيفي في الدائرة وإدارة شرؤونها وتقيريم مردى تحقيرق الخطر والبررامه لألهردال

المرفوة.

 .11أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه يها الوزير أو أي صالحيات يفوبه يها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

مدراء المديريات ومدير مركز االيداع ورؤساء الوحدات التنظيمية ومدير مكتب المدير العام
العالقات الخارفية

 فميع الو از ارت والمؤسسات ذات العالقة. -اي فهات اخرى ذات عالقة .

متطلبات إشغال الوظيفة
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المؤهالت العلمية

أ -األساسية

بكالوريوس إدارة مكتبات أو أي تخصص ذي عالقة.

ب -اإلبافية

 المافستير أو الدكتوراه في م ال إدارة المكتبات -شهادات مهنية متخصصة في م ال العمل.
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الخبرات العملية

أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )11سنوات في م ال العمل. )7( -سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية.

ب -اإلبافية
خبرة في:

 الممارسات الفضلى في عمل المكتبات. -إدارة التغيير.

 -إدارة الموارد البشرية.

 إدارة المشاريع ومتابعتها وتقييمها. -اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.
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المعارل والمهارات والقدرات

المعرفة في م ال العمل

 الفهم العميق للبيئة الخارفية للعمل وطبيعته وم اله. -اإللمام بالتوفهات والسياسات في م ال عمل الدائرة.

المهارات القيادية

 معرفة فيدة بالمست دات والمنه يات الحديثة في حقل العمل. -الرؤية الشمولية والتخطي اإلستراتي ي.

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموبوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير ييئة تعلم.الفعال
مهارات االتصال ّ

 تعزيز االت اهات االي ايية في العمل.الفعال.
 -الكتابة المهنية واالتصال ّ

 مهارات متقدمة في فن اإلصغاء. -مهارات تفاوض عالية.

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

 -القدرة والمهارة في تقديم الدائرة وتوبيح نطاق عملها.

اتخاذ القرار ومعال ة

 -طرح الحلول البديلة ومعال ة المشاكل بأفضل الطرق.

المشكالت

 التفكير السريع والمعال ة الفعالة تحت بغ 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 واإلن ليزية

 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين يواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.إتقان اللغة االن ليزية

السمات الشخصية

 -إتقان تام للغة اإلن ليزية محادثة وكتابة.

 القدرة على إفراء البحوث والدراسات باللغة االن ليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باالن ليزية.

 قوة الشخصية. -الثقة بالنفس.

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

