وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام دائرة الشراء الموحد ،فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة

التقدم بطلب من خالل البريد اإللكتروني ) (pmo@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 الشراء الموحد ) (www.jpd.gov.joولمدة أسبوع من تاريخه .

المهام والمسؤوليات للوظيفة:
 .1إعددداد و إصدددار وثيقددة مريعيددة للش دراء وإدارة عمليددات الش دراء الموحددد واإلش دراف علددى تنفيددذها هدددف تددأمين
احتيايات ومستلزمات الجهات المستهدفة وفقاً للتشريعات

 .2إصدار التعليمات الالزمة إلعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك األدوية
التخصصية وتحديث هذه القوائم بالمشاركة مع الجهات المعنية كلما استدعت الحاية ذلك.

 .3المشاركة في وضع التعليمات الالزمة لتنظيم إيراءات الشراء الموحد وشروط االشتراك فيه وطريقة دراسة العروض
وق اررات اإلحالة بالشراء وإ رام العقود المتعلقة ها ومتابعة تنفيذها.

 .4اإلشراف على تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.

 .5اإلشراف على إعداد يداول مواد الشراء الموحد وتحديد رنامج زمني لمواعيد الشراء.

 .6المشدداركة فددي تحديددد الضددمانات الوايددب تقددديمها مددن المناقصددين والمتعهدددين واإليدراءات الوايددب اتخاذهددا فددي حددال
عدم قيامهم بااللتزامات المترتبة عليهم.

 .7رفددع قدددرة الدددائرة فددي إدارة العمليددات الشدرائية الكتروني داً مددن خددالل إعددداد وتحددديث قاعدددة البيانددات الخاصددة بعمليددات
الشراء وبما يتناسب مع احدث األساليب المتبعة في إدارة اللوازم والمستودعات.

 .8ضددمان حفددا الل دوازم ال دواردة وتخزينهددا فددي المسددتودعات المركزيددة للدددائرة لتسددلمها حسددب األصددول وتوزيعهددا علددى
الجهات المعنية وفقا للطلبات التي تقدمت ها.

 .9اإلشدراف علددى إيدراء الد ارسدات الالزمددة لتطددوير عمليدة الشدراء الموحددد بمدا فددي ذلددك االحتفدا بالمواصددفات المعتمدددة
للمواد التي يتم شراؤها.

 .11العمل على عقد الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارة العاملين في الدائرة بالتعاون فيما دين الجهدات المشدتركة

في الشراء الموحد وتطور آلية واضحة لتأهيل الموردين وتنفيذها.
 .11إ رام العقود الخاصة بالشراء الموحد التي يتم االتفاق عليها مع أي يهة.

 .12اعتماد اآلليات واإليراءات الفعالة لفحص مواد الشراء الموحد المتعاقد على شرائها قبدل شدحنها للتأ دد مدن

مطابقتهددا للمواص دفات وشددروط دعددوة العطدداء وفق داً للتش دريعات والتأ ددد مددن متابعددة إي دراءات التخلدديص علددى

المواد التي يتم شراؤها.

 .13مراقبة األداء المؤسسي إلدارة الدائرة وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرامج المقترحة لألهداف المريوة.

 .14إعداد التقرير السنوي عن أعمال الدائرة وإعداد مشروع موازنة الدائرة السنوية ويدول تشكيالت الوظائف فيها.
 .15أي مهددام أو مسددؤوليات أخددرى يكلفدده هددا رئددي
يفوضه ها.

مجل د

إدارة الش دراء الموحددد أرئددي

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

مدير وحدة مكتب المدير العام ورؤساء الوحدات التنظيمية في الدائرة

العالقات الخاريية

 و ازرة الصحة. -و ازرة المالية.

 -الخدمات الطبية الملكية.

 المستشفيات في الجامعات األردنية الرسمية. -المواطن.

 أي يهات أخرى ذات عالقة.متطلبات إشغال الوظيفة
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المؤهالت العلمية

أ -األساسية

بكالوريوس الصيدلة أو الطب أو أي تخصص ذي عالقة.

الددوزراء أو أي صددالحيات

ب -اإلضافية
 -المايستير أو الدكتوراه في الصيدلة.

 -شهادات مهنية متخصصة بمجال العمل
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الخبرات العملية
أ -األساسية

 أ 15سنة خبرة عملية منها أ 10سنوات في مجال العمل.-

أ 7سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إشرافية.

ب -اإلضافية
خبرة في:

 -في مجاالت العمل ذات العالقة بالدواء.

 -إدارة التغيير.

 -إدارة الموارد البشرية.

 اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.-3

المعارف والمهارات والقدرات

المعرفة في مجال العمل

المهارات القيادية

 -الفهم العميق للبيئة الخاريية للعمل وطبيعته ومجاله.

 اإللمام بالتويهات والسياسات في مجال عمل الدائرة. معرفة ييدة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل. -الرؤية الشمولية والتخطيط اإلستراتيجي.

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير يئة تعلم. تعزيز االتجاهات االيجا ية 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 الدائرة وتوضيح نطاق عملها.

اتخاذ القرار ومعالجة

 -طرح الحلول البديلة ومعالجة المشا ل بأفضل الطرق.

المشكالت

 التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغط 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 أ. Excel, Outlook, Internet, PowerPoint ,Word
 -الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية

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

 -إتقان تام للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

 القدرة على إيراء البحوث والدراسات باللغة االنجليزية.-

تابة التقارير والمخاطبات باالنجليزية.

السمات الشخصية
 قوة الشخصية. -الثقة بالنف .

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

