وظيفة قيادية شاغرة

تعمؼ رئاسة الؽزراء عؼ تؽفر شاغر اميؼ عام و ازرة تطؽير القطاع العام ،فعمى مؼ تتؽافر فيو متطمبات إشغال ىذه

الؽظيفة التقدم بطمب مؼ خالل البريد اإللكتروني ) (pmo@pm.gov.joعمى ان يرفق مع الطمب الديرة الذاتية
وصؽر عؼ السؤىالت العمسية والذيادات السيشية وشيادات الخبرة والؽثائق السعززة لمسيارات والقدرات القيادية وسيتػ

استبعاد أي طمب غير مدتؽفي لألوراق الثبؽتية السطمؽبة ،ويحرل كل مؼ تقدم بطمب عمى إشعار الكتروني حدب

مقتزى الحال يثبت تدمػ طمبو ،عمساً بأنو سيتػ اإلعالن عؼ الؽظيفة عمى السؽقع اإللكتروني لرئاسة الؽزراء

) (www.pm.gov.joوالسؽقع اإللكتروني لؽ ازرة تطؽير القطاع العام ) (www.mopsd.gov.joولسدة أسبؽع مؼ
تاريخو .

المهام والمسؤوليات للوظيفة:
 .1السداااىسة فااي إعااداد الدياسااات العامااة إلدارة وتشسيااة الس اؽارد البذ ارية فااي القطاااع العااام وو ااع الخط ا طؽيمااة ا مااد
والبرامج الالزمة لتشفيذىا.
 .2العسل عمى تطؽير اليياكل التشعيسية لإلدارة الحكؽمية وو ع الخط والبرامج الالزمة لذلغ.
 .3اإلشراف عمى تقديػ الرأي حؽل أنعسة التشعيػ اإلداري لدوائر ومؤسدات القطاع العاام وتقاديػ السذاؽرة لتطاؽير ىياكمياا
التشعيسية.
 .4السداىسة في إعداد الدياسات العامة الستعمقة بتطؽير القطااع العاام وتحدايؼ أدائاو والعسال عماى رفاع مداتؽت الخادمات
السقدمة وتبدي إجراءاتيا.
 .5السذاركة في و ع أسس االستخدام ا مثل لمسؽارد البذرية في القطاع العام وو ع الخط والبرامج الالزمة لتشفيذىا.
 .6السداىسة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبشاء القدرات في القطاع العام ،وتقاديػ الادعػ الفشاي والسذاؽرة لبشااء
قدرات مؤسدات القطاع العام في مجال إدارة السؽارد البذرية وإعادة ىيكمة الخدمات الحكؽمية وتحديشيا.
.7

سان إنذاء وإدامة سجل خاص بالسراكز التدريبية والسعاىاد العامماة فاي مجاال التادريب فاي القطااعيؼ العاام والخااص
الراغبة في تقديػ برامج تدريبية لسؤسدات القطاع العام.

 .8إدارة الجياز التشفياذي لماؽ ازرة وتشعايػ الذاؤون اإلدارياة والسالياة فيياا ومراقباة ا داء الكماي لمساؽظفيؼ وتقيايػ مادت تحقياق

الخط والبرامج السقترحة لألىداف السرجؽة.
 .9السذاركة في دراسة مذروعات ا نعسة والتعميسات الستعمقة بعسل الؽ ازرة.
.11

السذاركة في إعداد مذروع السؽازنة الدشؽية لمؽ ازرة وجدول تذكيالت الؽظائف فييا.

.11

أي ميام أو مدؤوليات أخرت يكمفو بيا الؽزير أو أي صالحيات يفؽ و بيا.

العالقات الؽظيفية:
العالقات الداخمية

مداعد ا ميؼ العام ومدراء السديريات والؽحدات التشعيسية في الؽ ازرة ومدير مكتب ا ميؼ العام

العالقات الخارجية

 و ازرة االتراالت وتكشؽلؽجيا السعمؽمات بطريقة مباشرة. -الؽ ازرات والدوائر الحكؽمية ذات العالقة.

 -مؤسدات القطاع الخاص ومؤسدات السجتسع السدني ذات العالقة.

 الجيات والييئات والسشعسات السحمية واإلقميسية والدولية ذات العالقة. -أي جيات أخرت ذات عالقة.

متطمبات إشغال الؽظيفة
-1

السؤىالت العمسية
أ -ا ساسية

 -ماجدتير او بكالؽريس في اليشدسة الرشاعية.

ب -اإل افية

 -شيادات ميشية متخررة بسجال العسل

-2

الخبرات العسمية

أ -ا ساسية
 ( )51سشة خبرة عسمية مشيا ( )51سشؽات متخررة في مجال العسل.-

( )7سشؽات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية.

ب -اإل افية

خبرة في:

 السسارسات الفزمى في مجاالت تطؽير القطاع العام. -إدارة التغيير.

 إعادة ىشدسة اإلجراءات. رفع كفاءة أداء الجياز الحكؽمي. إدارة السؽارد البذرية.-3

السعارف والسيارات والقدرات

السعرفة في مجال العسل

السيارات القيادية

 -الفيػ العسيق لمبيئة الخارجية لمعسل وطبيعتو ومجالو.

 اإللسام بالتؽجيات والدياسات في مجال عسل الؽ ازرة. معرفة جيدة بالسدتجدات والسشيجيات الحديثة في حقل العسل. -الرؤية الذسؽلية والتخطي اإلستراتيجي.

 ميارات تقييػ أداء السرؤوسيؼ بسؽ ؽعية وعدالة. تشسية مؤىالت السرؤوسيؼ وتؽفير بيئة تعمػ. تعزيز االتجاىات االيجابية في العسل.الفعال
ميارات االترال ّ

الفعال.
 -الكتابة السيشية واالترال ّ

 ميارات متقدمة في فؼ اإلصغاء. -ميارات تفاوض عالية.

 ميارات مؤثرة في تقديػ العروض السرئية. ميارة التعامل مع الزمالء والجسيؽر.اتخاذ القرار ومعالجة
السذكالت

 -القدرة والسيارة في تقديػ الؽ ازرة وتؽ يح نطاق عسميا.

 طرح الحمؽل البديمة ومعالجة السذاكل بأفزل الطرق. -التفكير الدريع والسعالجة الفعالة تحت

غ العسل.

 ميارات التفكير السشطقي والتحميمي. -فيػ السدائل السعقدة وتفديرىا لمسرؤوسيؼ السعشييؼ.

 -اتخاذ الق اررات عمى أساس الرأي الستؽازن والسحكػ لمسؽقف.

استخدام تطبيقات الحاسؽب  -إتقان تام لتطبيقات الحاسؽب (Excel, Outlook, Internet, ,Word
.)PowerPoint

 الطباعة بالمغتيؼ العربية واإلنجميزيةإتقان المغة االنجميزية

الدسات الذخرية

 -التخاطب بكفاءة عالية بالمغتيؼ بؽاسطة البريد اإللكتروني واستخدامو باستسرار.

 إتقان تام لمغة اإلنجميزية محادثة وكتابة (شيادة تثبت ذلغ). القدرة عمى إجراء البحؽث والدراسات بالمغة االنجميزية. -كتابة التقارير والسخاطبات باإلنجميزية.

 قؽة الذخرية. -الثقة بالشفس.

 المباقة والكياسة في التعامل مع اآلخريؼ. القدرة عمى العسل بروح الفريق الؽاحد. -تقبل الشقد والسالحعات مؼ اآلخريؼ.

