وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر امين عام و ازرة الصناعة والتجارة والتموين  ،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 لو ازرة الصناعة والتجارة والتموين(  )www.mit.gov.joالموقع االلكتروني لديوان
الخدمة المدنية ( )www. csb.gov.joوالمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام
االرتقاء بالقطاع االقتصادي والمشاركة في رسم السياسات االقتصادية وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تنمية الصناعة وزيادة

الفعالة لتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ورفع كفاءة آليات الرقابة على االسواق بما يضمن خلق بيئة
قدرتها التنافسية وتبني المنهجيات ّ
محفزة للنشاط االقتصادي واالستثماري وحماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع األعمال.
المهام والمسؤوليات للوظيفة
المهام الفنية
 .1اقت ررال السياسررات والب ررامج الترري مررن شررأنها تنظرريم التجررارة الداخليررة والخارجيررة ،واإلش ررال علررى تنفيررذ العقررود مررع التجررار ،وتنفيررذ قررانون
االستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام االتفاقيات والبروتوكوالت التجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

 .2متابعة إعداد البرامج والدراسات عن الصناعة والعمل على تنميتها وزيادة قردرتها التنافسرية وتنظيمهرا وتصرنيفها ومتابعرة اإلنتراا الصرناعي
من حيث الطاقة اإلنتاجية ومراقبة الجودة ووضع المعايير المناسبة للتسجيل الصناعي وتنفيذ قانون حماية اإلنتاا الوطني.

 .3اعتماد اآلليات المناسبة لإلشرال على سوق التأمين ومراقبة شركات التأمين والعاملين في التأمين وفق قانون مراقبة أعمال التأمين.
 .4اإلشررال علررى إعررداد مشرراريع االتفاقيررات والبروتوكروالت االقتصررادية والتجاريررة والد ارسررات وتطويرهررا ،واألبحررا

الخاصررة بعالقررات المملكررة

االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى.
 .5ضررمان حمايررة الملكيررة الصررناًية وفقراً للقروانين النافررذة والتعرراون مررع المنظمررات الدوليررة المعنيررة بالملكيررة الفكريررة مررن خررالل اإلشررال علررى
األمور المتعلقة بالعالمات التجارية واالختراعات والرسوم والنماذا الصناًية وفهرستها

 .6التأكد من توافر المواد األساسية في األسواق ومن صالحية المواد لالستهالك والتأكرد مرن إعرالن التجرار ألسرعار البيرع والتقيرد بهرا وضربط
المخالفات وفق قانون الصناعة والتجارة.

 .7اإلش ررال علررى مخررزون المملكررة لرردى القطرراعين العررام والخرراا وتخ رزين الم رواد التموينيررة فرري مجمعررات الررو ازرة وتوزيعهررا وتعقيمهررا ونقلهررا
وتزويد المطاحن بالقمح واإلشرال على توزيع إنتاا هذه المطاحن من الطحين والنخالة.
 .8التأكد من حفظ سجالت الحساب التجاري وفق نظامه وإعداد موازنتره وحسراباته الختاميرة السرنوية ،وإدارة مروارد الحسراب التجراري لالتجرار
بالمواد األساسية التي يعهد إلى الو ازرة بتوفيرها بما في ذلك القروض والمنح واالتفاقيات المتعلقة باستيراد هذه المواد.
المهام اإلدارية
 .1االشرال على تطوير الخدمات التي تقدمها الو ازرة وضمان تحسين جودتها.

 .2اإلشرال على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية للو ازرة والبرامج التنفيذية الالزمة.
 .3متابعة وتقييم األداء المؤسسي للو ازرة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
 .4اإلشرال على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للو ازرة وجدول تشكيالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.
 .5إدارة الجهاز التنفيذي للو ازرة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
 .6أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.
العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية.

مساعدو األمين العام والمستشارون ومدراء المديريات والوحدات في المركز وخارا الو ازرة ورؤساء الوحدات المتخصصة ومدير مكتب األمين
العام

العالقات الخارجية
-

الو ازرات والدوائر الحكومية ذات العالقة بقطاع الصناعة والتجارة.

مؤسسات القطاع الخاا ذات العالقة.

 الجهات والمنظمات المحلية واإلقليمية والدولية. اإلتحاد األردني لشركات التأمين. الجمعيات التجارية المستهلك.-

أي جهات أخرى ذات عالقة.

متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

بكالوريوس في االقتصاد أو التجارة أو الهندسة الصناًية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكيميائية أو الهندسة الزراًية أو العلوم
اإلدارية أو المالية أو القانون أو أي تخصص ذي عالقة

ب -المرغوب بها

 -الماجستير أو الدكتوراه في المجاالت ذات العالقة بالصناعة والتجارة.

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

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات متخصصة على األقل في أي من مجاالت:

إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتحليل التكاليف واألربال.



تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.



مجال اإلصدار والتصدير.



مجال حماية الملكية الصناًية وحماية المستهلك.

 )7( -سنوات خبرة في وظائف قيادية وإشرافية .منها ( )3سنوات وظائف قيادية

ب -المرغوب بها ،خبرة في:

 الممارسات الفضلى في التجارة الداخلية والخارجية. في مجال اعداد السياسات االقتصادية مجال إدارة الجودة الشاملة. مجال إدارة األزمات. -اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.

 -3الكفايات الوظيفية:
الكفايات العامة
تطوير رؤية الوزارة
تحقيق االهداف

بناء العالقات والشراكات

مؤشرات تقييم الكفاية
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل -يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل تعقيداً.

 يوائم بين األهدال اإلستراتيجية الخاصة بالو ازرة واألهدال القطاًية والوطنية. يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق األهدال الواردة في الخطة االستراتيجية. يحدد الشرركاء الرئيسريين للو ازرة. التشبيك مع الشركاء المحتملين. -يمتلك مهارات التفاوض وحل النزاعات

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

 يضع خطط إلدارة وتطوير الموارد البشرية يدير الموارد المالية بكفاءة. يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الق اررات المتخذة من قبله. -يتابع ويقيم المرؤوسين إلنجاز المهام المطلوبة منهم.

-4الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 -المعرفة في البيئة الخارجية للعمل وطبيعته ومجاله.

 المعرفة باالتفاقيات والبروتوكوالت التجارية التي تكون المملكة طرفاً فيها المعرفة بوسائل تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية -المعرفة بطرق تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.

 المعرفة بأساليب خلق بيئة مناسبة للنشاط اإلقتصادي واإلستثماري. المعرفة بأليات مراقبة شركات التأمين والعاملين فيها. -المعرفة بالتوجهات والسياسات في مجال عمل الو ازرة.

 المعرفة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل
رسم السياسات العامة للقطاع
تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير -

الدولية

 المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل القدرة على معالجة التحديات التي تواجه العمل وفقا للتشريعات المشاركة في وضع السياسة العامة للقطاع اقترال البرامج واآلليات لتنظيم القطاع التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعاتالنافذة.

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

الفعالة لمتابعة والتأكد من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين المملكة
 تبني المنهجيات ّوالدول األخرى وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير القطاع

 اإلشرال على إعداد البحو والدراسات الالزمة لتطوير القطاع -االشرال على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الو ازرة.

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشرال على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية للو ازرة والبرامج التنفيذية الالزمة لتطبيق

ادارة الجهاز التنفيذي للوزارة

 -إدارة الجهاز التنفيذي للو ازرة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها

السياسة العامة وتحقيق أهدافها.

 مراقبة األداء الكلي للو ازرة وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرامج المقترحة لألهدال المرجوة. تحديد المهام والواجبات الموكلة إلى المديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات واألقساموتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات واألقسام في الو ازرة.

 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوًية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. تعزيز االتجاهات االيجابية في العمل.اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرل الحلول البديلة ومعالجة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالجة 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

للوزارة

استخدام تطبيقات الحاسوب

إتقان اللغة االنجليزية

 المعرفة في إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للو ازرة وجدول تشكيالت الوظائف فيهاورفعهما للوزير إلقرارهما.
إتقان تطبيقات الحاسوب (.)Excel, Outlook, Internet, PowerPoint ,Word

 الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار. -إتقان للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

 القدرة على إجراء البحو والدراسات باللغة االنجليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باإلنجليزية.

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.

-

إدارة ضغوط العمل.

-

القدرة على العمل برول الفريق.

