وظيفة قيادية شاغرة
تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام المؤسسة التعاونية األردنية  ،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.jo

والموقع اإللكتروني للمؤسسة التعاونية األردنية (  )www.jcc.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية ( www.
 )csb.gov.joوالمواقع االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.

المهام والمسؤوليات للوظيفة:
المهام الفنية:
 .1اقتراح السياسات المتعلقة بالقطاع التعاوني ووضع البرامج والخطط لتنفيذها.
 .2رفع قدرة المؤسسة وتمكينها على تقديم الدعم الفني للجمعيات واالتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر اإلقر ار

وتأسريص صرناديق

تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها.
 .3التأك ررد م ررن تعزي ررز االعتم رراد عل ررى ال ررذات لتحقي ررق المن ررافع االقتص ررادية واالاتماعي ررة للتع رراونيين ،والتركي ررز عل ررى االس ررتخدام األمث ررل للم روارد
الذاتية.
 .4تمكين الجمعيات واالتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
 .5ضمان نشر الثقافة التعاونية في المجتمع من خالل وسائل اإلعالم واالتصال والتعليم والتدريب.
 .6المساهمة في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات العالقة.

 .7بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها على مواردها لتتمكن من القيام بمهامها نحو القطاع التعاوني بالشكل األمثل.
 .8تمثي ررل القط رراع التع رراوني ل رردل المنظم ررات العربي ررة واإلقليمي ررة والدولي ررة الرس ررمية واألهلي ررة م ررن خ ررالل االش ررتراع م ررع الجمعي ررات واالتح ررادات
التعاونية.
المهام اإلدارية :
 .1االشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة وضمان تحسين اودتها.
 .2اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية للمؤسسة والبرامج التنفيذية الالزمة.
 .3متابعة وتقييم األداء المؤسسي للمؤسسة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
 .4اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وادول تشكيالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.
 .5إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
 .6أي مهام أو مسؤوليات أخرل يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية

رئيص وأعضاء مجلص االدارة.
العالقات الخارجية

 الجمعيات التعاونية الجهات ذات العالقة من القطاعين العام والخاص. -أي اهات أخرل ذات عالقة.

متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

بكالوريوس في االقتصاد أو العلوم اإلدارية أو الهندسة الزراعية أو أي تخصص ذي عالقة.

ب -المرغوب بها

 -المااستير او الدكتوراه في االقتصاد أو العلوم اإلدارية أو الهندسة الزراعية أو أي تخصص ذي عالقة.

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

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات في مجال العمل. )7( -سنوات خبرة في وظائف قيادية وإشرافية ،منها ( )3سنوات وظائف قيادية.

ب -المرغوب بها
خبرة في:

 -مجاالت العمل التعاوني وفي الجمعيات التعاونية.

 -3الكفايات الوظيفية :
الكفايات العامة
تطوير رؤية الدائرة

مؤشرات تقييم الكفاية
 -يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل

تعقيدا.
 يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل ًتحقيق اهداف الدائرة

بناء العالقات والشراكات

 يوائم بين األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة واألهداف القطاعية والوطنية. يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق األهداف الواردة في الخطة االستراتيجية. يحدد الشرركاء الرئيسريين للمؤسسة. التشبيك مع الشركاء المحتملين . -يمتلك مهارات التفاو

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

وحل النزاعات.

 يضع خطط الدارة وتنمية الموارد البشرية يدير الموارد المالية بكفاءة. يتحمل كامل المسؤولية عن نتائج الق اررات المتخذة من قبله. -يتابع وتقييم المرؤسين النجاز المهام المطلوبة منهم.

الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 -المعرفة في البيئة الخاراية للعمل وطبيعته ومجاله.

 المعرفة في مجال عمل الجمعيات التعاونية ومجاالت الدعم الفني. المعرفة بمفهوم وأهمية ومبادئ العمل التعاوني. المعرفة بآليات تنظيم العمل التعاوني. -المعرفة بآليات نشر الثقافة التعاونية.

 المعرفة بالتواهات والسياسات في مجال العمل. معرفة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

 المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل -معالجة التحديات التي توااه العمل وفقا للتشريعات

رسم السياسات العامة

 -المشاركة في وضع السياسة العامة للمؤسسة

تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية

 -التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييص والمعايير المعتمدة وفقا

 اإلشراف على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة.للتشريعات النافذة.

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

 -تحديد الجهات التي يتواب توقيع اتفاقيات معها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير االعمل

 اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير عمل المؤسسة والقطاعالتعاوني .

 االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة المؤسسة.تطوير الخطط االستراتيجية
ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة

 اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية للمؤسسة والبرامج التنفيذيةالالزمة.
 إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها مراقبة األداء المؤسسي وتقييم مدل تحقيق الخطط والبرامج المقترحة لألهدافالمراوة.

 تحديد المهام والواابات الموكولة إلى المرؤوسين. -مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة.

 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. تعزيز االتجاهات االيجابية في العمل.اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرح 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 للمؤسسة

 المعرفة في إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وادول تشكيالتالوظائف فيها ورفعهما للوزير إلقرارهما.

استخدام تطبيقات الحاسوب

 إتقان تطبيقات الحاسوب (Excel, Outlook, Internet, ,Word.)PowerPoint
 -الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية

إتقان اللغة االنجليزية

 -إتقان للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

 التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار. -كتابة التقارير والمخاطبات باالنجليزية.

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 خبيرا ومرجعا في مجال الكفاية.
السمات الشخصية
-

الثقة بالنفص.

-

إدارة ضغوط العمل.

-

القدرة على العمل بروح الفريق.

