محافظة الشرقية
البوابة اإللكترونية

إعالن رقم ( ) لسنة  7102م
تعلن مديرية القوى العاملة بالشرقية عن حاجتها لشغل الوظائف األتية:
 .1مدير اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارية بدرجة مدير عام .
 .2مدير عام اإلدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم اإلستخدام بدرجة مدير عام.
بالمجموعة التخصصية بالمستوى الوظيفة بدرجة مدير عام وذلك فى ضوء أحكام القانون رقم ( )11لسننة  2112واالئحنة
التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )1212لسنة  2112م.
ويشرتط فيمن يتقدم للوظائف القيادية و وظائف األدارة اإلشرافية مايلى:
 .1أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف .
 .2أن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرة الالزمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.
 .3أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسنية لتحسنين أدائهنا وتطنوير اةنظمنة التنى تحكنم العمنل
وتبسط إجراءاته مما يحقق رضا المواطنين وعل أن يراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن اهافا محدودة زمنينا
وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود االمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
أوال  :الوصف العام لوظيفة مدير عام الشئون املالية واإلدارية:


-تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العليا للشئون المالية واالدارية بديوان عام المديرية .



وتختص هنذه الوظيفنة باالشنراف العنام علنى أعمنال كنل منن إدارة الشنئون المالينة وإدارة الشنئون اإلدارينة وإدارة
شئون العاملين.

ثانيا :مطالب التأهيل:
 .1يجب أن يتوافر فى شاغل الوظيفة الوظيفة ماتحدده قوانين التوظيف.
 .2مؤهل دراسى عال مناسب .
 .3قضاء مدة بينية قدرها سنتان على االقل فى وظيفة من الدرجة اةدنى مباشرة.
 .4إجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة.
ثالثا :الوصف العام لوظيفة مدير عام اإلدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم االستخدام:


تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف اإلدارة العامة لبحوث العمالة وتنظيم االستخدام بالميرية .



ويختص شاغل الوظيفة باإلشراف على ومتابعة ومراجعة الدراسات والبحوث التى تجرى فى مجال بحنوث العمالنة
وتنظيم اإلستخدام ومتابعة تنفيذ سياسة وزارة القوى العاملة فى هذا المجال.

محافظة الشرقية
البوابة اإللكترونية

رابعا :مطالب التأهيل:
 .1مستوى التأهيل  :مؤهل دراسى عال مناسب لطبيعة العمل.
 .2التنندريب  :إجتينناز البننرامت التدريبيننة وفقننا لنظننام التنندريب الننوارد بأحكننام القننانون رقننم ( )5لسنننة  1991م بشننأن
الوظائف المدنية القيادية والئحته التنفيذية.
 .3سنوات الخبرة  :قضاء مدة بينية قدرها سنتان على االقل فى إحدى وظائف الدرجة اةدنى مباشرة .
 .4القدرات :


القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات االدارية الفعالة .



المعرفة الكافية بإحدى اللعغات االجنبية.



القدرة على التعامل مع الحاسب االلى.

خامسا :املستندات املطلوبة:
 .1عدد ( )2صور شخصية.
 .2ملف يحتوى على أصل  )5( +صور ممايلى :
 .3بيان حالة (السيرة الذاتية) معتمدة من جهة العمل.
 .4بيان من الشئون القانونية بموقفه بالجزاءات واإلحالة للمحاكمة التأديبية /الجنائية.
 .5بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز اإلدارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.
 .2البيانات وال معلومات الموثقة بالشهادات واةدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية:
بيان بالوظائف اإلشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلها.
أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز -خطاب الشكر والتقدير).
مايثبت المعرفة بعلوم الحاسب اةلى وإجادة اللغة اةجنبية وسابقة العمل بالمنظمنات الدولينة واإلقليمينة واإلشنتراك
فى المؤتمرات وإعداد البحوث وكذلك اةدلة على قدرته فى التجديد واإلبتكار .
لدرجات العلمية اةعلى من المؤهل الجامعى الحاصل عليه (دكتوراه – ماجيستير – دبلوم الدراسات العليا).
سادسا  :اجلهه الىت يتم سحب منها األوراق والىت تقدم هلا الطلبات واملدة احملددة لتلقى الطلبات:
 .1هى مديرية التنظيم واإلدارة .
 .2وتقدم لها الطلبات خالل عشرة أيام من تاريخ نشر اإلعالن .
 .3علما بأنه يشترط فيمن يتقدم لإلعالن سواء كان من العناملين بمديرينة القنوى العاملنة والهجنرة بالشنرقية وغينرهم
أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف.

