
 

 وظيفة قيادية شاغرة

 
توفر شاغر    عن  الوزراء  رئاسة  المؤسسةتعلن  عام  األردنية مدير  فيه   التعاونية  تتوافر  من  فعلى   ،

الخدمة  ديوان  موقع  على  االلكتروني  الرابط  خالل  من  بطلب  التقدم  الوظيفة  هذه  إشغال  متطلبات 
( على ان يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية    Empreq.csb2.gov.joالمدنية )  

للكفاي المعززة  والوثائق  الخبرة  المهنية وشهادات  للوظيفة،  والشهادات  المطلوبة  القيادية واالدارية  ات 
وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على  
اإللكتروني   الموقع  الوظيفة على  اإلعالن عن  بأنه سيتم  باستالم طلبه، علماً  يفيد  الكتروني  إشعار 

(  www.jcc.gov.jo)  للمؤسسة التعاونية األردنية  إللكتروني  ( والموقع اwww.pm.gov.joلرئاسة الوزراء )
( والمواقع االلكترونية للسفارات االردنية  www. csb.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية )

 ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه. 

 

 : للوظيفةالمهام والمسؤوليات 

 المهام الفنية: 

 والخطط لتنفيذها. البرامجووضع القطاع التعاوني  ب المتعلقةالسياسات  اقتراح .1

تقديم الدعم الفنيي للممعييات واالتحيادات التعاونيية لتيسيير اتصيالها وتمكينها على رفع قدرة المؤسسة   .2
 عامة بهدف تمويل مشاريعها. أوبمصادر اإلقراض وتأسيس صناديق تعاونية نوعية  

الذات لتحقيق المنيافع االقتصيادية واالمتماعيية للتعياونيين، والتركييز عليى تعزيز االعتماد على  التأكد من   .3
 االستخدام األمثل للموارد الذاتية.

بالتعياون ميع  تمكين الممعيات واالتحيادات التعاونيية مين تنفييذ براممهيا التنمويية فيي مختليا القطاعيات .4
 .المهات ذات الصلة

 ل وسائل اإلعالم واالتصال والتعليم والتدريب.نشر الثقافة التعاونية في الممتمع من خالضمان  .5

 تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع التعاوني وتطبيق أفضل المعايير ذات العالقة.المساهمة في  .6

عليى مواردهيا لتيتمكن مين القييام بمهامهيا نحيو القطياع التعياوني  بناء قدرات المؤسسة وتعزيز اعتمادها .7

 .بالشكل األمثل

مين خيالل االشيترا   واألهليةقطاع التعاوني لدى المنظمات العربية واإلقليمية والدولية الرسمية تمثيل ال  .8
 .مع الممعيات واالتحادات التعاونية

 

 المهام اإلدارية :  

 وضمان تحسين مودتها.   المؤسسةاالشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها  .1

 االستراتيمية للمؤسسة والبرامج التنفيذية الالزمة.اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط  .2

 بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.متابعة وتقييم األداء المؤسسي للمؤسسة   .3

 للمؤسسية وميدول تشيكيالت الوظيائا فيهياإعيداد مشيروع الموازنية السينوية العامية اإلشراف على  .4
 إلقرارها.  للوزيرورفعها  

 .إدارة المهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها .5

 .أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.6

 

 
 

 العالقات الوظيفية:



 العالقات الداخلية 
 .رئيس وأعضاء مملس االدارة

   العالقات الخارجية
 . الممعيات التعاونية المهات ذات العالقة من القطاعين العام والخاص -

 أي مهات أخرى ذات عالقة.  -

 

 متطلبات إشغال الوظيفة

 المؤهالت العلمية  -1

 األساسية  -أ
 . عالقة ي تخصص ذ أي أو الهندسة الزراعية االقتصاد أو العلوم اإلدارية أوفي بكالوريوس 

 المرغوب بها -ب

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

 .شهادات مهنية متخصصة بممال العمل -
 

 الخبرات العملية  -2

 األساسية  -أ

 في ممال العمل. وات( سن10منها )( سنة خبرة عملية 15) -

 .وظائا قيادية( سنوات 3، منها )وإشرافيةقيادية  وظائا في  ( سنوات خبرة7) -
 

 المرغوب بها  -ب
 خبرة في: 

 . وفي الممعيات التعاونية التعاوني مماالت العمل  -
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الكفايات الوظيفية : -3

 مؤشرات تقييم الكفاية عامةالكفايات ال

 تطوير رؤية الدائرة
 يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل  -

 .تعقيًدايخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل  -

 الدائرة  هدافتحقيق ا

واألهداف مؤسسة يوائم بين األهداف اإلستراتيمية الخاصة بال  -

 القطاعية والوطنية.

األهداف الواردة في يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق  -

 . الخطة االستراتيمية 

 بناء العالقات والشراكات  

 

 للمؤسسة.يحدد الشيركاء الرئيسييين  -

 التشبيك مع الشركاء المحتملين . -



 .وحل النزاعاتتفاوض ال مهارات يمتلك  -

 البشرية  وادارة الموارد المالية، 
 الموارد البشرية نميةيضع خطط الدارة وت -

 المالية بكفاءة. الموارد يدير -

 المساءلة  
 . القرارات المتخذة من قبلهتحمل كامل المسؤولية عن نتائج ي -

 . وتقييم المرؤسين النماز المهام المطلوبة منهم يتابع -

 

 : الكفايات الفنية

 . الخارمية للعمل وطبيعته ومماله المعرفة في البيئة -   المعرفة في مجال العمل
ت التعاونية ومماالت الدعم  المعرفة في ممال عمل الممعيا -

 . الفني
 وأهمية ومبادئ العمل التعاوني. المعرفة بمفهوم  -
 المعرفة بآليات تنظيم العمل التعاوني.  -
 المعرفة بآليات نشر الثقافة التعاونية. -

 عمل.ال بالتومهات والسياسات في ممال  المعرفة -
 . العمل  حقلالمستمدات والمنهميات الحديثة في بمعرفة  -

 بالتشريعات الناظمة للعمل   المعرفة - تطبيق التشريعات الناظمة للعمل
 معالمة التحديات التي توامه العمل وفقا للتشريعات  -

   للمؤسسةالمشاركة في وضع السياسة العامة  - رسم السياسات العامة 
اإلشراف على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع المهات  -

 ذات العالقة. 

تطبيق المواصفات والمقاييس  
 والمعايير الدولية 

التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير   -
 المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.

 تحديد المهات التي يتومب توقيع اتفاقيات معها  - عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات 

اعداد البحوث والدراسات لتطوير 
 العملا

عمل اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير  -
  المؤسسة والقطاع التعاوني .

االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة   -
 المؤسسة.

 مؤسسةوتنفيذ الخطط اإلستراتيمية لل تطوير اإلشراف على - تطوير الخطط االستراتيجية 
 والبرامج التنفيذية الالزمة.

وتنظيم الشؤون اإلدارية مؤسسة إدارة المهاز التنفيذي لل - مؤسسة ادارة الجهاز التنفيذي لل

 والمالية فيها 
وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرامج  المؤسسيمراقبة األداء  -

 المقترحة لألهداف المرموة. 
 .المرؤوسينتحديد المهام والوامبات الموكولة إلى  -
 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة.  -
 تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. -

 تعزيز االتماهات االيمابية في العمل.   -

 طرح الحلول البديلة ومعالمة المشاكل بأفضل الطرق.  - اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت  
 التفكير السريع والمعالمة الفعالة تحت ضغط العمل.  -

 مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.   -
 المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين.  تحليل -
 اتخاذ القرارات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقا -

اعداد مشروع الموازنة وجدول  
 مؤسسة التشكيالت لل

 مؤسسةإعداد مشروع الموازنة السنوية العامة لل المعرفة في  -

 ومدول تشكيالت الوظائا فيها ورفعهما للوزير إلقرارهما.

 ,Word ,Excel, Outlook, Internet)إتقان تطبيقات الحاسوب  - استخدام تطبيقات الحاسوب

PowerPoint.) 

 الطباعة باللغتين العربية واإلنمليزية -

التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني  -



 واستخدامه باستمرار.  

 للغة اإلنمليزية محادثة وكتابة. إتقان  - إتقان اللغة االنجليزية 
 كتابة التقارير والمخاطبات باالنمليزية.  -

معرفة  طالب الوظيفة مستوى اتقان الكفاية المطلوب للوظيفة هو متقدم اي يمتلك مالحظة: 
ومرجعا    خبيرا  ، ويعد المتصلة بها واسعة في الكفاية ولديه القدرة على معالجة القضايا الصعبة

 في مجال الكفاية. 

 السمات الشخصية 

 الثقة بالنفس. -

 القدرة على العمل بروح الفريق. -

 .العملإدارة ضغوط  -

 


