وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي األردني  ،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 لو ازرة النقل(  )www.mot.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية ( )www. csb.gov.joوالمواقع
االلكترونية للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام
ضممن

ربممم نمم

المملكةةة والةةدول المجةةاورة بسة

حديديةةة حديثةةة وسةريعة والمحافظةةة علةى الخةةط وصةةيانته لإلبقةةاء عليةةه باعتبةةاره وسةةيلة نقةةل

مستقبلية وأثر تاريخي إسالمي عربي.
المهام والمسؤوليات للوظيفة:
المهام الفنية
 .1اإلشراف على تمديد الخط الحديدي إلى أي جزء من أجزاء المملكة أو ضمن أي دولة مجاورة.
 .2وض ة ةةع ا لي ة ةةات والب ة ةرام ل ص ة ةةيانة الخ ة ةةط الحدي ة ةةدي وأمال ة ةةه لإلبق ة ةةاء والمحافظ ة ةةة علي ة ةةه باعتب ة ةةاره وس ة ةةيلة نق ة ةةل مس ة ةةتقبلية وأث ة ةةر ت ة ةةاريخي
إسالمي عربي.
 .3اقت ة ة ةراا السياسة ة ةةات ووضة ة ةةع الخطة ة ةةط واعة ة ةةادة تة ة ةةرميم المبة ة ةةاني التراثية ة ةةة فة ة ةةي المؤسسة ة ةةة لجعلهة ة ةةا نقة ة ةةا جة ة ةةذ

سة ة ةةياحي للمسة ة ةةاهمة فة ة ةةي

تشجيع السياحة الداخلية والخارجية ووضع المؤسسة على الخارطة السياحية االردنية.
 .4اتخاذ كافة االجراءات الالزمة للمحافظة على أمالك الخط ذات الصبغة الوقفية من التعديات عليها.
 .5اعتماد ا ليات والبرام لتشجيع االستثمار في أراضي وعقا ارت الخط لرفده بمصادر دخل جديدة.
 .6التأ د من صيانة وادامه اسطول النقل واستخدامه كناقل تراثي ،وصيانة الجسور والعبارات على طول امتداد الخط.
 .7المتابعة واإلشراف على تعمير األدوات المحركة والمتحركة التي يمتلكها الخط وتشغيلها.
 .8تطوير البنية التحتية للخط الحديدي.
 .9تطوير المتحف التابع للمؤسسة.
المهام اإلدارية
 .1االشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة وضمان تحسين جودتها.
 .2اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية لاللمؤسسة والبرام التنفيذية الالزمة.
 .3متابعة وتقييم األداء المؤسسي للمؤسسة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
 .4اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وجدول تش يالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.
 .5إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
.6أي مهام أو مسؤوليات أخرى ي لفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية
مجلس اإلدارة

المستشارون

العالقات الخارجية

 و ازرة النقل. -و ازرة المالية.

 و ازرة اإلدارة المحلية. و ازرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية. -شركة الفوسفات.

 مؤسسات المحلية في القطاع الخاص ذات العالقة. الجهات اإلقليمية ذات العالقة. أي جهات أخرى ذات عالقة.متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية
أ -األساسية

ب الوريوس في الهندسة الصناعية أو المدنية أو المي اني أو علوم اإلقتصاد أو المالية أو اإلدارية أو أي تخصص ذي عالقة.

ب -المرغوب بها
 الماجستير أو الدكتوراه في الهندسة الصناعية أو المدنية أو المي اني أو علوم اإلقتصاد أو المالية أو اإلدارية أو أي تخصص ذيعالقة

 شهادات مهنية متخصصة بمجال العمل. -2الخبرات العملية
أ -األساسية
 )15( -سنة خبرة عملية منها ( )10سنوات في مجال العمل.

 ( )7سنوات خبرة في وظائف قيادية وإشرافية ،منها ( )3سنوات وظائف قيادية .ب -المرغوب بها :
خبرة في:
 -خبرة في مجال الس

الحديدية.

 خبرة في مجال اإلستثمار وادارة المشاريع االستثمارية ومتابعتها وتقييمها. -إعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتحليل التكاليف واألرباا.

 -اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة.

 -3الكفايات الوظيفية :

مؤشرات تقييم الكفاية

الكفايات العامة
 -يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل

تطوير رؤية المؤسسة

 -يخطط للمستقبل ويحلل أ ثر المسائل تعقيداً.

 -يوائم بين األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة واألهداف القطاعية والوطنية.

تحقيق االهداف

 يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق األهداف الواردة في الخطة االستراتيجية. -يحدد الشةركاء الرئيسةيين للمؤسسة.

بناء العالقات والشراكات

 التشبي مع الشركاء المحتملين. يمتل مهارات التفاوض وحل النزاعات -يضع خطط الدارة وتطوير الموارد البشرية

ادارة الموارد المالية ،والبشرية

 يدير الموارد المالية ب فاءة. -يتحمل كامل المسؤولية عن نتائ الق اررات المتخذة من قبله.

المساءلة

 -يتابع وتقييم المرؤسين النجاز المهام المطلوبة منهم.

 -4الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

 المعرفة في البيئة الخارجية للعمل وطبيعته ومجاله. المعرفة باساسيات االستثمار.-

المعرفة بطرق ربط مدن المملكة والدول المجاور بس

حديثة.

 المعرفة بوسائل الحفاظ على الخط وصيانته وصيانه لجسور والعبارات.-

المعرفة بوسائل تشجيع السياحة الداخلية والخارجية من خالل الخط باإلضافة الى تشجيع اإلستثمار في

اراضي وعقارات الخط.

 المعرفة بالتوجهات والسياسات العامة في مجال عمل المؤسسة. معرفة بالمستجدات والمنهجيات الحديثة في حقل العمل.تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

 المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل -القدرة على معالجة التحديات التي تواجه العمل وفقا للتشريعات

رسم السياسات العامة للقطاع
تطبيق المواصفات والمقاييس -

 المشاركة في وضع السياسة العامة للقطاع اقتراا البرام وا ليات لتنظيم القطاع -التأ د من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة.

والمعايير الدولية
عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

الفعالة لمتابعة والتأ د من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول
 تبني المنهجيات ّاألخرى وكذل االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير

 -اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير القطاع

القطاع

 -االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة المؤسسة.

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية للمؤسسة والبرام التنفيذية الالزمة لتطبيق السياسة

ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة

 -إدارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتنظيم الشؤون اإلدا رية والمالية فيها

العامة وتحقيق أهدافها.

 مراقبة األداء الكلي للمؤسسة وتقييم مدى تحقيق الخطط والبرام المقترحة لألهداف المرجوة.-

تحديد المهام والواجبات الموكولة إلى المدي رين والمستشارين ورؤساء الوحدات ورؤساء األقسام

وتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات واألقسام في المؤسسة .

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

 طرا الحلول البديلة ومعالجة المشا ل 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 والمح م للموقفاعداد مشروع الموازنة وجدول

 المعرفة في إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للمؤسسة وجدول تش يالت الوظائف فيها ورفعهماللوزير إلقرارهما.

التشكيالت للمؤسسة
استخدام تطبيقات الحاسوب

 الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية -التخاطب ب فاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.

إتقان اللغة االنجليزية

 -إتقان للغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.

إتقان تطبيقات الحاسو (.)Excel, Outlook, Internet, PowerPoint ,Word

 القدرة على إجراء البحوث والدراسات باللغة االنجليزية.-

تابة 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 بالنفس.

-

إدارة ضغو العمل.

-

القدرة على العمل بروا الفريق.

