اليحه وظايف كاركنان خدمات ملكی
عــــنوان بسـت (:
رتـــــبه /بسـت( :
بخش مربوطه ( :
اداره مربوطه ( :
موقـــــــعــيت ( :
کـــــــــــــــود ( :
گزارشـــدهی ( :
گزارش گيری (:

مديرعمومی استخدام کارکنان واليات
4
رياست منابع بشری

وزارت اقتصاد
شاه محمود خان غازی وات
35-90-23-28
به آمر استخدام
مديراستخدام کارکنان واليات

)
)
)
)
)
)
)
)

...........................................................................................................................................................
هدف وظيفه  :طی مراحل استخدام کارکنان واجد شرایط از طریق رقابت آزاد با در نظر داشت رشته تحصيل ،لياقت ،شایسته گی

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

مکلفيت ها ومسؤليت های وظيفوی :

 .1تطبيق پالن کاري بخش استخدام والیتی وزارت اقتصاد وتقدیم آن به آمراستخدام جهت منظوری آن.
 .2ترتيب و تنظيم پالن کاری مطابق پالن عمومی آمریت استخدام .
 .3اجراات دربخش استخدام و ارایه گذارش ان به آمر مربوطه.
 .4ترتيب پيشنهادات استخدام ،تبدیلی وانفکاک جهت اخذ منظوری.
 .5تطبيق طرزالعمل ها و رهنمود های اصالحات اداری در بخش استخدام.
 .6معرفی کارمندان جدید التقرر بعد از تکميل پروسه رقابتی به بخش ارتقای ظرفيت جهت آموزش ابتدایی.
 .7ترتيب جدول معاشات پی آر آر شده و مراقبت از اجرای رتب و معاش جدید.
 .8استخدام و تنظيم کارمندان قرار دادی.
 .9نظارت ازترتيب فورمه های « پ »2کارمندان جدیدالتقرر و ابالغ به شعبات ذیربط.
 .10ایجاد هماهنگی با کميسيون اصالحات اداری غرض حصول رهنمود ها و پاليسی های مربوط .
 .11ارائه راپور و گزارش ماهوار ،ربعوار و ساالنه به آمرمربوط .
 .12ارائه مشوره ها جهت حل مشکالت وظيفوی اداره مربوط.
 .13نظارت وکنترول از امورات کاری پرسونل مطابق به پالن کاری ترتيب شده .
 .14اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون.
..........................................................................................................................................................

مواصفات:
 -1حد اقل درجه تحصيل:
 دارای سند تحصيلی حداقل فوق بکلوریا.
 -2تجارب الزمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
 دو سال تجربه کاری مرتبط به وظيفه را دارا باشد.
 -3مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت  ،آموزش داخل خدمت وغيره)...
 برنامه هاي مدیریت كمپيوتر(ورد ،اكسل)  ،لسان انگليسي (آشنایي).
 برنامه هاي مدیریت  ،پالنگذاري.
رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی

:

نسدد

عالقمنددنام توتوادنددن فددورم درخواسددتی ار از لونددذ ل ددس
واوردن.
https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form
و همچنام از عموم کادن نام تحترم تقاضا توگردد تا ا ا ن فورم
را
اسناد تحصولی تجارب کاری تا ودن ددنو و کداتی تدذکرۀ خدو
ضمومه دما ن .اسناد تحصولی ا ن تا ون دنو وزارت تحصدالت عدالی
ادن .تجارب کاری در صورتیکه دولتدی اددنف فدورم خلدا سدواد
تا ون دنو که وشتر از د تاو دگذدته ادن و در صورتیکه تجارب
کاری در سکتور خصوصی/توسسات ادنف کاتی قرارداد کدار و فدورم
تالوه دهی ضمومه دود .از ارسال تصن ق داته هاف تقن رداته ها و
ً خودداری دما ن.
سا ر اسناد اضافی جنا

ه

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

