جمعية جائزة الملكة رانيا العبد هللا للتميز التربوي
بطاقة وصف وظيفي
المسمى الوظيفي :نائب المدير التنفيذي
الدائرة :االدارة
المسؤول المباشر :المدير التنفيذي
المرؤوسين:

 -مدراء الدوائر

الهدف العام من الوظيفة:

 -اإلش ر ار

والمتابعة لكافة اقسررا جمعية الجائزة من خالل المشررار ة في وض ر خطط تنفيذية (دورية) لكل قس ر

ومتابعة تنفيذها ،لتحقيق اهدا

الجمعية.

 -المشار ة في وض و تطوير الخطط و االهدا

االستراتيجية للجمعية لرف مستوى اداء الجمعية كل.
و استراتيجيات الجمعية.

 اتخاذ الق اررات المناسبة و الالزمة بعد التنسيق م اإلدارة لتحقيق اهداالمهام والمسؤوليات:

 .1مس ر ر ررايدة المدير التنفيذي في هلورة االهدا
الرئيسية.

و وضر ر ر ر الخطط االس ر ر ررتراتيجي للجمعية و مؤشر ر ر ررات ا داء

 .2متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية الخاصر ر ر ر ر ررة بالجمعية و التنسر ر ر ر ر رريق هين ا قسر ر ر ر ر ررا  ،لتحقيق ا هدا
االستراتيجية للجمعية.

 .3تطوير التنظي اإلداري و الهيكلي للجمعية بما يتماشى م أهدا

الجمعية.

 .4المشار ة في التطوير المستمر للجمعية من خالل التغذية الراجعة من ا قسا .
 .5اقتراح و المساهمة في إيداد البرامج التنفيذية لكل قس بشكل دوري.
 .6االش ار
 .7االش ار

يلى سير يمل ا قسا و تقيي أداءه .

يلى وض مؤشرات أداء رئيسية لكل قس مرتبطة با هدا

االستراتيجية للجمعية.

 .8إيداد التقارير المتعلقة هنسب إنجاز ا قسا و بحسب ما يطلب المدير التنفيذي.
 .9التحديث المستمر الختصاصات وأهدا

ومسئوليات مدراء االقسا ووض النظ الكفيلة هذلك.

 .10التعاون والتنسر رريق م الدوائر المختلفة في الجمعية ههد

د ارسر ررة ااتياجاتها السر ررنوية من الخطط التدريبية

والمخصصات اإلدارية والمالية و إدارة القوى العاملة والخدمات واللواز .

 .11هناء روح العمل الجمايي هين االقسا .
 .12تطوير الخطط المتعلقة هتحسين االداء للموظفين.
اإلشر
ا
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يلى إدارة الموارد المعرفية ،والمعلومات ،واالستشارات التي تخص الجمعية.

 .14االش ار

يلى تطبيق افة السياسات المعتمدة في الجمعية.

إصدار/مراجعة:

تاريخ آخر تعديل:

اعتماد:

جمعية جائزة الملكة رانيا العبد هللا للتميز التربوي
بطاقة وصف وظيفي

 .15مراجعة تقارير الجودة والمسايدة في صياغة هذه التقارير وتحليلها وتوثيقها.
 .16العمل يلى تطوير وإنجاح نظا االتمت .

 .17المشار ة في إيداد الميزانية المناسبة للجمعية ومتابعتها.

 .18المساهمة في يملية استقطاب وتوفير مصادر التمويل الالزمة للجمعية محلياً وإقليمياً.
 .19اإلش ار

 .20اإلش ر ر ر ر ار

يلى إدارة العالقات م شر اء ودايمي الجمعية.

يلى إدارة العالقات م وسر ر ر ررائل اإليالن واإليال ومتابعة تنفيذ إسر ر ر ررتراتيجية وخطط اإليالن

الخاصة بالجمعية.
 .21إيجاد الول لمشاكل العمل و معوقات .

 .22القيا بأية أيمال أخرى يكلف هها من قبل المسؤول المباشر ضمن اختصاص يمل .
الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة:

المؤهل العلمي :ماجستير في إدارة ا يمال أو ما يعادلها
الخبرات العملية :من ثمان إلى يشر سنوات خبرة (خمس منها في أدوار قيادية)
معارف وقدرات ومهارات أخرى:
-

مهارات قيادية وإدارية

-

مهارات التفاوض

-

مهارات التخطيط والتنظي

-

مهارات االتصال والتعامل م اآلخرين

-

مهارات التنسيق والمتابعة

-

القدرة يلى تحمل ضغط العمل والمستجدات

-

مهارات إشرافية

-

الدقة في العمل

-

القدرة يلى ال المشاكل واتخاذ الق اررات

-

القدرة يلى العمل هروح الفريق

-

القدرة يلى ادارة الوقت

-

مهارات إيداد المراسالت والتقارير وتقديمها

-

مهارات استخدا الحاسوب

-

القدرة يلى التحليل المالي واإلداري والفني

-

مهارات المحادثة باللغة اإلنجليزية

رقم الموظف:

اسم مسؤول التعيين:

اسم الموظف:

توقيع مسؤول التعيين:

توقيع الموظف :

تاريخ التعيين:

إصدار/مراجعة:

تاريخ آخر تعديل:

اعتماد:

