وظيفة قيادية شاغرة

تعلن رئاسة الوزراء عن توفر شاغر أمين عام و ازرة الشباب  ،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 الــوزراء (  )www.pm.gov.joوالموقع اإللكتروني
لو ازرة الشباب (  )www.moy.gov.joالموقع االلكتروني لديوان الخدمة المدنية ( )www. csb.gov.joوالمواقع االلكترونية
للسفارات االردنية ولمدة خمسة ايام عمل من تاريخه.
متطلبات وخصائص الوظيفة
الهدف العام
تطـ ـ ــوير األداء المؤسسـ ـ ــي للـ ـ ــو ازرة والمشـ ـ ــاركة فـ ـ ــي رسـ ـ ــم السياسـ ـ ــات الوطنيـ ـ ــة واالرتقـ ـ ــاء برعايـ ـ ــة الشـ ـ ــباب والشـ ـ ــابات فـ ـ ــي األردن وتنمي ـ ـ ـة
معـ ــارفهم ومهـ ــاراتهم ،وتنظـ ــيم طاقـ ــاتهم واسـ ــتثمارها بمـ ــا يمكـ ــنهم مـ ــن التعامـ ــل مـ ــع مس ـ ــتعدات العصـ ــر وتحدياتـ ــه بكفـ ــاءة وفاعليـ ــة ويكفـ ــل
مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل العماعي والتطوعي.

المهام والمسؤوليات للوظيفة:
 .1المســاهمة فــي اقتــرات السياســات والخطــط التنفيذيــة علــى مســتو قطــا الشــباب ووضــع الخطــط والب ـرامل الالزمــة لرعايــة الناشــئين
والشباب.

 .2المساهمة في تحديد مؤشرات أداء رئيسية على مستو استراتيعيات القطا .
 .3المســاهمة فــي إع ــداد السياســات والب ـرامل لرعايــة الشــباب ذوي االحتياعــات الخاصــة وتنظــيم اســتثمار طاقــاتهم واتاحــة الفــر

لهــم

لممارسة األنشطة الشبابية.
 .4اإلشراف على وضع وتطوير آليات إلبراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامل الكفيلة بتنميتها.
 .5االشراف على إعداد االستراتيعيات وتطوير الخطط الهادفة إلى تعميق انتماء الشـباب للـوطن واألمـة والـوالء للقيـادة الهاشـمية واحتـرام
الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبر .
 .6اقترات السياسات العامة الكفيلة بترسيخ قـيم العمـل االعتمـاعي لـد الشـباب واكسـابهم المهـارات المعاصـرة لإلفـادة مـن التقنيـة الحديثـة
وتكنولوعيا المعلومات.
 .7اإلشراف على إطالق عوائز التميز للمشاريع الشبابية لتوطين المبادرات الشبابية .
 .8اإلشراف على تطوير وتطبيق نظام وأدوات للكشف عن الشباب الموهبين بالتنسيق مع العهات ذات العالقة .
 .9التنسيق مع العهات الحكومية المختلفة لوضع برامل لتوعية الشباب باآلفات المعتمعية كالتطرف والتعصب وغيرها.
 .11التنسيق والتعاون ما بين المؤسسات الوطنية الحكـومية واألهلية وكـذلك العربيـة والـدولية المعـنـية بالشــباب والشابات.
 .11المشــاركة فــي اقتـرات التشـريعات والسياســات العامــة لرعايــة الناشــئين والشــباب لصــقل مـواهبهم وتنميــة شخصــياتهم واعــدادهم للمشــاركة
الفاعلة في التنمية الوطنية.
 .12التنسيب للوزير بإنشاء المراكز الشبابية واإلشراف عليها ودعمها ووضع البرامل والخطط الكفيلـة بتحقيق أهـدافها وفقـاً للتعليمـات التـي
تضعها الو ازرة لهذه الغاية.

 .13االشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الو ازرة وضمان تحسين عودتها.

 .14اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيعية للو ازرة والبرامل التنفيذية الالزمة.
 .15متابعة وتقييم األداء المؤسسي للو ازرة بما يحقق الكفاءة والفاعلية اإلدارية.
 .16اإلشراف على إعداد مشرو الموازنة السنوية العامة للو ازرة وعدول تشكيالت الوظائف فيها ورفعها للوزير إلقرارها.
 .71إدارة العهاز التنفيذي للو ازرة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والموارد البشرية وتنميتها.
 .18أي مهام أو مسؤوليات أخر يكلفه بها الوزير أو أي صالحيات يفوضه بها.

العالقات الوظيفية:
العالقات الداخلية
العالقات الخارجية
-

و ازرة التربية والتعليم.

-

و ازرة التنمية اإلعتماعية .

-

و ازرة اإلقتصاد الرقمي والريادة.

-

و ازرة التنمية السياسية.

-

ديوان الخدمة المدنية.

-

دائرة الموازنة العامة.

-

مديرية االمن العام .

-

وسائل اإلعالم المختلفة .

-

المعلس االعلى لحقوق االشخا

-

العامعات وكليات التربية الرياضة.

-

المراكز واألندية الشبابية والرياضية.

-

العهات المحلية واإلقليمية المانحة.

-

أي عهات أخر ذات عالقة.

-

-

-

-

و ازرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية .

و ازرة العمل.

أمانة عمان الكبر .

ذوي اإلعاقة.

األفراد والمؤسسات األهلية المحلية والمؤسسات العاملة في ميادين رعاية الشباب.

متطلبات إشغال الوظيفة
 -1المؤهالت العلمية

أ -األساسية

بكالوريوس في علم االعتما أو العلوم االنسانية أو علم النفس أو العلوم السياسية أو التربية الرياضية أي تخص

ب -اإلضافية

الماعستير أو الدكتوراه في علم اعتما أو العلوم االنسانية أو علم النفس العلوم السياسية أو تربية رياضية أي تخص

 شهادات مهنية متخصصة بمعال العمل. -2الخبرات العملية
أ -األساسية

 ( )15سنة خبرة عملية منها ( )11سنوات في معال العمل.-

( )7سنوات خبرة في وظائف قيادية و إشرافية.

ب -اإلضافية

خبرة في:

 الممارسات الفضلى ذات العالقة بالقطا الشبابي والرياضي. إدارة التغيير. إدارة الموارد البشرية. -إدارة المشاريع الريادية.

 اإلدارة المالية بما فيها إعداد الموازنة والمراقبة المالية الفاعلة. -3الكفايات الوظيفية :
الكفايات العامة
تطوير رؤية الوزارة

تحقيق االهداف

بناء العالقات والشراكات

ادارة الموارد المالية ،والبشرية
المساءلة

مؤشرات تقييم الكفاية
-

يضع رؤية واضحة لالرتقاء بالعمل

-

تعقيدا.
يخطط للمستقبل ويحلل أكثر المسائل
ً

-

يطور خطة استراتيعية بناء على تحليل البيئة الداخلية والخارعية

-

وزرة
يضع الخطة االستراتيعية بما يسهم في تحقيق رؤية ال ا

-

يضع مؤشرات ومستهدفات واضحة لتحقيق الخطة االستراتيعية

-

يحدد الشـركاء الرئيسـيين للو ازرة

-

يقدم الو ازرة من خالل العروض التقديمية بما يضمن بناء عالقات فعالة.

-

يمتلك مهارات تفاوض وحل النزاعات

-

يضع خطط الدارة وتطوير الموارد البشرية

-

يدير الموارد المالية بكفاءة.

-

يتحمل كامل المسؤولية عن نتائل الق اررات المتخذة من قبله.

-

يتابع وتقييم المرؤسين النعاز المهام المطلوبة منهم.

الكفايات الفنية:
المعرفة في مجال العمل

-

المعرفة بالبيئة الخارعية للعمل وطبيعته ومعاله.

ذي عالقة.
ذي عالقة.

-

المعرفة بالخطط والبرامل المتعلقة برعاية الناشئين الشباب  ,وبرامل رعاية الشباب ذوي

-

المعرفة باالليات والبرامل الخاصة برفع قدرات الشباب المبدعين والموهوبين ووسائل صقل

-

ريادة االعمال.

تطبيق التشريعات الناظمة للعمل

-

المعرفة بالتشريعات الناظمة للعمل.

رسم السياسات العامة للقطاع

-

المشاركة في وضع السياسة العامة للقطا

-

اقترات البرامل واآلليات لتنظيم القطا

-

االحتياعات الخاصة واستثمار طاقاتهم.
المواهب وتنمية شخصياتهم.

المعرفة بالمستعدات والمنهعيات الحديثة في حقل العمل.
معالعة التحديات التي تواعه العمل وفقا للتشريعات.
اإلشراف على تنفيذ السياسات بالتنسيق والتعاون مع العهات ذات العالقة.
التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات

تطبيق المواصفات والمقاييس والمعايير الدولية

-

عقد وتنفيذ ومتابعة االتفاقيات

 -تحديد العهات التي يتوعب توقيع اتفاقيات معها

النافذة.

الفعالة لمتابعة والتأكد من حسن تطبيق االتفاقيات الثنائية بين
 تبني المنهعيات ّالمملكة والدول األخر وكذلك االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها

اعداد البحوث والدراسات لتطوير القطاع

 -اإلشراف على إعداد البحوث والدراسات الالزمة لتطوير القطا

تطوير الخطط االستراتيجية

 -اإلشراف على تطوير وتنفيذ الخطط اإلستراتيعية للو ازرة والبرامل التنفيذية الالزمة

ادارة الجهاز التنفيذي للوزارة

 االشراف على إصدار النشرات والتقارير الدورية عن أنشطة الو ازرة.لتطبيق السياسة العامة وتحقيق أهدافها.
 إدارة العهاز التنفيذي للو ازرة وتنظيم الشؤون اإلدارية والمالية فيها مراقبة األداء الكلي للو ازرة وتقييم مد تحقيق الخطط والبرامل المقترحة لألهدافالمرعوة.

 تحديد المهام والواعبات الموكولة إلى المديرين والمستشارين ورؤساء الوحداتورؤساء األقسام وتحديد العالقة وأساليب االتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات
واألقسام في الو ازرة.
 مهارات تقييم أداء المرؤوسين بموضوعية وعدالة. تنمية مؤهالت المرؤوسين وتوفير بيئة تعلم. تعزيز االتعاهات االيعابية في العمل.اتخاذ القرار ومعالجة المشكالت

 طرت الحلول البديلة ومعالعة المشاكل بأفضل الطرق. التفكير السريع والمعالعة الفعالة تحت ضغط العمل. -مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.

 تحليل المسائل المعقدة وتفسيرها للمرؤوسين المعنيين. اتخاذ الق اررات على أساس الرأي المتوازن والمحكم للموقفاعداد مشروع الموازنة وجدول التشكيالت للوزارة
استخدام تطبيقات الحاسوب

 إعداد مشرو الموازنة السنوية العامة للو ازرة وعدول تشكيالت الوظائف فيها ورفعهماللوزير إلقرارهما.

-

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

إتقان اللغة االنجليزية

مهارات التعامل مع وسائل التواصل اإلجتماعي.
التخاطب بكفاءة عالية باللغتين بواسطة البريد اإللكتروني واستخدامه باستمرار.

 إتقان تام للغة اإلنعليزية . القدرة على إعراء البحوث والدراسات باللغة االنعليزية. -كتابة التقارير والمخاطبات باالنعليزية.

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 خبي ار ومرجعا في مجال الكفاية.

السمات الشخصية
-

قوة الشخصية.

-

اللباقة والكياسة في التعامل مع اآلخرين.

-

الثقة بالنفس.

القدرة على العمل بروت الفريق الواحد.

تقبل النقد والمالحظات من اآلخرين.

