وظيفة قيادية شاغرة

تعمن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر امين عام سجل الجمعيات ،فعمى من تتوافر فيو متطمبات إشغال ىذه الوظيفة

التقدم بطمب من خالل البريد اإللكتروني ) (pmo@pm.gov.joعمى ان يرفق مع الطمب السيرة الذاتية وصور عن
المؤىالت العممية والشيادات المينية وشيادات الخبرة والوثائق المعززة لمميارات والقدرات القيادية وسيتم استبعاد أي

طمب غير مستوفي لألوراق الثبوتية المطموبة ،ويحصل كل من تقدم بطمب عمى إشعار الكتروني حسب مقتضى الحال

يثبت تسمم طمبو ،عمماً بأنو سيتم اإلعالن عن الوظيفة عمى الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء )(www.pm.gov.jo

والموقع اإللكتروني لسجل الجمعيات ( . (www.societies.gov.jo
المهام والمسؤوليات لموظيفة:
.1

ِ
اإلشراف عمى استالم ودراسة الطمبات المتعمقة بتسجيل الجمعيات سواء المقدمة اليو مباشرة او المرسمة اليو

من مديريات الو ازرة في المحافظات واأللوية وعرضيا عمى مجمس إدارة سجل الجمعيات.

.2

التأكد من قيد الجمعيات في سجل الجمعيات واصدار شيادة تسجيل لكل منيا ونشر اعالن تسجيميا في

الجريدة الرسمية.
.3

اإلشراف عمى سجل الجمعيات وادارتو ومتابعة جميع المعامالت والمراسالت المتعمقة بو.

.5

اإلشراف عمى وضع مسودات الخطط والبرامج الالزمة لمنيوض بأوضاع الجمعيات ومساعدتيا عمى تحقيق

.6

المشاركة في تقييم أداء الجمعيات وأنشطتيا بالتنسيق مع الو ازرات المختصة واصدار تقرير سنوي عن أوضاع

.7

مشاركة مجمس إدارة سجل الجمعيات في الموافقة عمى تسجيل الجمعيات وتحديد الو ازرة المختصة بيا وفق

.4

استالم الشكاوى المتعمقة بالجمعية واحالتيا الى الو ازرة المختصة ومتابعتيا.

غاياتيا وأىدافيا ورفعيا لمجمس إدارة سجل الجمعيات إلصدارىا.

الجمعيات في المممكة.

التعميمات الصادرة ليذه الغاية.
.8

مشاركة مجمس إدارة سجل الجمعيات في رفع قدرة صندوق دعم الجمعيات عمى دعم المشروعات الصغيرة

والمتوسطة التي تقوم بيا الجمعيات بما يسيم في تحسين المشاركة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع المحمي
وتدوير عجمة االقتصادات الصغيرة وتحسين نوعية حياة المستفيدين من خدمات تمك الجمعيات.

مشاركة مجمس إدارة سجل الجمعيات في وضع اآلليات المناسبة لمتابعة المشاريع التي يدعميا صندوق دعم

.9

الجمعيات.

مشاركة مجمس إدارة سجل الجمعيات في تشكيل المجان التوفيقية في حال وقوع نزاع بين الجمعيات.

.11

المشاركة في إصدار التعميمات الالزمة لتنظيم عمل سجل الجمعيات وتنسيق العالقة ما بين سجل الجمعيات

.11

والو ازرات المختصة وفقاً لمتشريعات.

التأكد من قيد الجمعيات في سجل الجمعيات واصدار شيادة تسجيل لكل منيا ونشر إعالن تسجيميا في

.12

الجريدة الرسمية
.13

تطوير وتحديث األنظمة والخطط والبرامج الخاصة بسجل الجمعيات بيدف رفع مستوى األداء العام وتنمية

.14

أي ميام أو مسؤوليات أخرى يكمفو بيا مجمس إدارة سجل الجمعيات أو رئيس مجمس إدارة سجل الجمعيات بيا

قدرات وكفاءات العاممين.

أو أي صالحيات يفوضو بيا.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخمية

مساعد أمين عام سجل الجمعيات لإلدارة والتخطيط ،ومساعد أمين عام سجل الجمعيات إلدارة صندوق دعم الجمعيات،

ومدير وحدة أمانة سر مجمس إدارة سجل الجمعيات ،والخبراء ،والمستشارون ،ومدراء التنمية االجتماعية بالميدان ،ورئيس قسم
القيد واإلشيار ،ورئيس قسم التنسيق واالتصال ،ومدير مكتب أمين عام سجل الجمعيات وأعضاء مجمس إدارة سجل

الجمعيات
العالقات الخارجية
–

و ازرة الداخمية.

–

و ازرة الثقافة.

–

و ازرة السياحة واآلثار.

–

و ازرة البيئة.

–

و ازرة التنمية السياسية.

–

و ازرة الزراعة.

–

و ازرة الصحة.

–

و ازرة العدل.

–

الجمعيات الخيرية المحمية واألجنبية.

–

الجيات المحمية واإلقميمية المانحة.

–

أي جيات أخرى ذات عالقة.

متطمبات إشغال الوظيفة

 -1المؤهالت العممية
أ -األساسية

 -بكالوريوس في القانون أو العموم اإلدارية أو أي تخصص ذي عالقة

ب -اإلضافية

 -الماجستير أو الدكتوراه في القانون أو العموم اإلدارية.

 شيادات مينية متخصصة بمجال العمل -2الخبرات العممية
أ -األساسية

 ( )51سنة خبرة عممية منيا ( )51سنوات في مجال العمل.-

( )7سنوات خبرة في وظائف قيادية أو إش ارفية.

 -اإلضافية

خبرة في:

 إدارة التغيير.-

مجاالت العمل ذات العالقة .

 -إدارة الموارد البشرية.

 إدارة المشاريع ومتابعتيا وتقييميا. اإلدارة المالية بما فييا إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعمة -3المعارف والمهارات والقدرات
المعرفة في مجال العمل

 الفيم العميق لمبيئة الخارجية لمعمل وطبيعتو ومجالو. -اإللمام بالتوجيات والسياسات في مجال عمل الييئة.

 معرفة جيدة بالمستجدات والمنيجيات الحديثة في حقل العملالمهارات القيادية

 الرؤية الشمولية والتخطيط االستراتيجي. ميارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤىالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعمم. -تعزيز االتجاىات اإليجابية في العمل.

الفعال
مهارات االتصال ّ

الفعال.
 -الكتابة المينية واالتصال ّ

 ميارات متقدمة في فن اإلصغاء. -ميارات تفاوض عالية.

 ميارات مؤثرة في تقديم العروض المرئية. ميارة التعامل مع الزمالء والجميور. -القدرة والميارة في تقديم الييئة وتوضيح نطاق عمميا.

اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرح الحمول البديمة ومعالجة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالجة الفعالة تحت ضغط العمل. -ميارات التفكير المنطقي والتحميمي.

 فيم المسائل المعقدة وتفسيرىا لممرؤوسين المعنيين. اتخاذ الق اررات عمى أساس الرأي المتوازن والمحكم لمموقف.استخدام تطبيقات الحاسوب

إتقان المغة االنجميزية

-

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

 التخاطب بكفاءة عالية بالمغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامو باستمرار. إتقان تام لمغة اإلنجميزية محادثة وكتابة. القدرة عمى إجراء البحوث والدراسات بالمغة االنجميزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باإلنجميزية.

السمات الشخصية
-

قوة الشخصية.

-

الثقة بالنفس.

-

المباقة والكياسة في التعامل مع اآلخرين.

-

تقبل النقد والمالحظات من اآلخرين.

-

القدرة عمى العمل بروح الفريق الواحد.

