اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
عــنوان بسـت :
رتـــبه /بسـت:
بخش مربوطه :
اداره مربوطه :
موقـــــــعــيت :
کـــــــــــــــود :
گزارشــدهی :
گزارش گيری:

مدیر عمومی ارتباط و هماهنگی آمور والیات
( )4
دفتر
وزارت اقتصاد
شاه محمود خان غازی وات
35-90-01-27

آمر هماهنگی و ارتباط والیات
مدیریت های ارتباط و هماهنگی امور والیات و مدیر احصائيه معلومات

...........................................................................................................................................................................
..............

هدف وظيفه

 :ترتيب و انسجام کليه امور ارتباط کاری ریاست های اقتصاد والیات.

.........................................................................................................................................................................................

مكلفيت ها و مسئوليت هاي وظيفوي :
1
2
3
4
5
6
7
8

ترتیب پالن کاری در مطابقت با پالن عمومی آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره .
نظارت از جمع آوری تمام درخواست ها و مکتاتیب واصله  34ریاست اقتصاد والیات و ارسال آن به ریاست به منظور
ارائه فید بک به مکاتیب واصله از والیات.
مطالعه ،تحلیل و تجزیه ابراز نظر در مورد گزارشهای واصله از والیات و ارائه آن آمر مربوطه جهت رفع مشکالت
وظیفوی شان.
نظارت از ارسال رهنمود ها ،پالیسی ها ،پالن ها ،استراتیژی ها و هدایات مقام وزارت غرض تطبیق بریاست های
اقتصاد والیات.
مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام رشد ،آموزش مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره
مربوطه.
نظارت از انجام سفر های والیتی به منظور وارسی از امور و تامین هماهنگی بین ادارات مرکزی و والیتی
ارائیه مشوره های الزم به واحد های والیتی جهت دست یابی به نتایج متوقع به آمر مربوطه.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

............................................................................ .............................................................................................................

تحصيالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضيات هد اقل برای این بست در ماده ( )7و ( )8قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 -1درجه تحصيل :
 دارای سند تحصيلی حداقل ليسانس در رشته های ادبيات  ،اقتصاد  ،علوم اجتماعی  ،حقوق و علوم سياسیی ییا بیه
تحصيالت باالتر از ان ارجحيت داده ميشود .
 -2تجارب الزمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 یک سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه را دارا باشد.
 -3مهارت هاي دیگر(كورس هاي كوتاه مدت  ،آموزش داخل خدمت وغيره)...
 برنامه هاي مدیریت كمپيوتر(ورد ،اكسل)  ،لسان انگليسي (آشنایي).
رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی

:
وندد

دد

نسدد

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار ای
واوردن.
https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form
و همچنام ای عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا ا ا ن فورم
را
اسناد تحصولی تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تد کری خدو

ضمومه دما ن .اسناد تحصولی ا ن تا ون دنو ویارت تحصدالت عدا ی
ادن .تجارب کاری در صورتیکه دو تدی اددنف فدورم خلد سدواد
تا ون دنو که وشتر ای د تاو دگ دته ادن و در صورتیکه تجارب
کاری در سکتور خصوصی/توسسات ادنف کاتی قرارداد کدار و فدورم
تا وه دهی ضمومه دود .ای ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و
ً خودداری دما ن.
سا ر اسناد اضافی جنا

ه

فورم را عن ای خاده تری و ضمومه دمودم اسناد تحصولی و تجر ه کاری
:
ا مو آدرس ها
To: jobs@moec.gov.af
CC: csc.moec@iarcsc.gov.af
ارسال دار ن .حجم ا ن اسناد وشتر ای  5ام ی ( )5Mbدبادن.
غرض تعلوتات وشتر عالقمننام توتوادنن ه دمارو تولفوم  0782642023ه
تماس دنو ح تشک دما نن.

