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بطاقة وصف وظيفة
مسمى الوظيفة  :مدير مكتب رئيس الهيئة
 :الجهاز المعاون لرئيس مجلس اإلدارة
اإلدارة

صفحة رقم  1 :من 2

أولاً  :الهدف العام للوظيفة

دراسة كافة الموضوعات الفنية الخاصة بالمشروعات التي تنفذها الهيئة ،ومشاكل تنفيذ التعاقدات التي
أبرمتها الهيئة مع المستثمرين والمحالة لرئيس مجلس اإلدارة ،مناقشته فيها والحصول على موافقته
سيادته وارسالها إلى المختصين ،ومتابعة التنفيذ ،واعداد تقارير الخاصة بها إلى رئيس مجلس اإلدارة.
دراسة و تنفيذ كافة تأشيرات رئيس مجلس اإلدارة ورئاسة الهيئة مع إدارات الهيئة والمسئولين بها ،

وارسالها إلى المختصين ،ومتابعة التنفيذ ،واعداد التقارير للعرض واإلعتماد.
ثانياً  :العلاقات التنظيمية

 يتبع مباشرة لرئيس مجلس اإلدارة ،ويكون مسئوالً أمامه مسئولية كاملة.
 ويشرف إشرافا مباش ار علي كل من -:
-

مدير
مدير
مدير
مدير
مدير
مدير

عام إدارة المتابعة .
عام مكتب إدارة االستارتيجية .
عام عالقات دولية .
عام عالقات عامة .
عام أعالم .
عام االمن

ثالثاً  :الواجبات الرئيسية للوظيفة

 .1يتلقى كافة المراسالت والمكاتبات الواردة إلى رئيس مجلس اإلدارة.
.2
.3

.4
.5

يقوم بدراسة محتوى هذه المكاتبات ويلخصها ويبوبها.
يتصللل بجميللع المسللئولين بالهيئ للة (المللدير التنفيللذ  /المللدير التنفي للذ المسللاعد  /مللدير العم للوم/
مل ل للدير اإلدارات ../إلل ل للذي ،والل ل للذين لهل ل للم صل ل لللة بالموضل ل للو  ،ويل ل للدرس معهل ل للم كافل ل للة المعلومل ل للات
والموضوعات التي تحويها تلك المراسالت ويلخصها ويبوبها.
يجمع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموضو المطلوب عرضه على رئيس مجلس اإلدارة.
يحلل جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها ،وكذا أر المسئولين بالهيئة.
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ثالثاً  :الواجبات الرئيسية للوظيفة (تابع)

 .6يرفع مذكرة ملخصة لرئيس مجلس اإلدارة حول الموضلو تضلم كافلة المعلوملات والبيانلات وموقل
التنفيذ واإلجراءات التي اتخذت ،وكذا مقترحاته وتوصياته.
 .7يشرف على تسجيل مكاتبات المكتب وتلخيصها واإلشراف على إتمام عمل الصور الضلوئية للذلك
لتكوين قاعدة بيانات ضوئية بالمكاتبات الداخلية والخارجية خاصة بالمكتب الفنى
.8

يتابع تنفيذ تأشيرات رئيس مجلس اإلدارة مع أجهزة الهيئة والمسئولين بها.

.9

يقللوم بدعللداد التقللارير وم لواد العللرض ” “Presentation Materialالتللي يطلبهللا رئلليس مجلللس
اإلدارة لعرضها على الجهات المسئولة أو المستثمرين.

 .10يراجع كافة العقود المطلوب توقيعها من رئيس الهيئة من جميع جوانبهلا الفنيلة ،ويضلع مالح اتله
عليها قبل اعتمادها من رئيس مجلس اإلدارة.
 .11يحضل للر االجتماعل للات التل للي ي أرسل للها رئل لليس مجلل للس اإلدارة لمتابعل للة نتل للائ أعمل للال الهيئل للة وتقيل لليم
مش للروعاتها وموقل ل العم للل بك للل إدارة م للن اإلدارات العام للة واإلدارات التابع للة ويق للوم بتس للجيل ه للذه
االجتماعات ،ومتابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس اإلدارة.
 .12اإلسللتمرار علللي تقللديم المقترحللات والخطللع التللي تسللاعد العللاملين بللاإلدارة علللي رفللع كفللاءة وسللرعة
العمل .
 .13يت ل للولى االتص ل للال بالش ل للركات ا جنبي ل للة والمحلي ل للة والمس ل للتثمرين ف ل للي ال ل للداخل والخ ل للار ومناقش ل للة
الموضوعات التي يطلب منه رئيس مجلس اإلدارة متابعتها معهم.
 .14يقوم با عمال التي يكلفه بها رئيس مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمهام و يفة وطبيعة عمله.
رابعاً  :شروط شغل الوظيفة







مؤهل جامعي مناسب ويفضل الحاصلون على دراسات عليا فى إدارة ومتابعة تنفيذ المشروعات.
خبرة عملية ال تقل عن (18ي سلنة منهلا (3ي سلنوات عللى ا قلل و لائ قياديلة واشلرافية فلي إدارة
المشروعات ومتابعة تنفيذها.
قدرة عالية على التخطيع والتنسيق والمتابعة.
إجادة اللغة اإلنجليزية إجادة تامة.
اإللمام الجيد باستخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته في مجاالت العمل والتخطيع.

