
 الیحه وظایف بست های خدمات ملکی

Expire Date: 09 Jun, 2020  Announced Date: 02 Jun, 2020   

 معلومات کلی بست

 کارشناس ارشد منابع بشری عنوان وظیفه:

 C گرید بست:

 اقتصاد وزارت/ اداره:

 پروژه تقویت بنیادی بخش مربوط:

 کابل پست:موقعیت 

 1 تعداد بست

 منابع بشریریس  گزارشده به:

 ندارد از:ی گزارش گیر

  کد:

  تاریخ بازنگری:
 

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

 شناسائی قبیل از انسانی منابع مدیریت درراستای سهولت ایجاد غرض ها پالیسی وترتیب مناسب سیستم طراحی: وظیفه هدف

 کار، نیروی به دادن پاداش جهت کارکنان عملکرد ارزیابی ظرفیت، ارتقای غرض وانکشاف آموزش استخدام، غرض ورزیده کادرهای

 .سالم کاری محیط وایجاد اجتماعی تامینات بیمه بمنظور شکایات به گی ،رفاه،رسیده ،مصونیت صحت
...................................................................................................................................................................................................................... 

 وظایف تخصصی:

 . ببخشد بهبود را سازمان و کارکنان عملکرد که مختلف ابزارهای و صولا از استفاده .1

 همکاری در بخش تدوین پالن استراتیژیک ریاست منابع بشری در هماهنگی با بخش های ذیربط.  .2

 همکاری در بخش تحلیل سازمانی به منظور انکشاف ساختار های تشکیالتی و لوایح وظایف در مطابقت به آن.  .3

 آمدن فائق غرض  کارکنان بیمه تامین کارکنان، اجتماعی روابط تامین به رابطه در استراتیژی ترتیب راستای در مشوره ارائه .4

 . زمان و هزینه  کمترین با مشکالت بر

 .باتجربه و کارآزموده انسانی نیروی استخدام و جذب موثرجهت های پالیسی ترتیب .5

تشکیل و پروژوی وزارت اقتصاد و نماینده گی از ریاست منابع  ایجاد سیستم تدقیق اسناد استخدامی بست های داخل .6

   بشری در کمیته های استخدام بست های پروژوی به اساس لزوم دید رئیس منابع بشری.

 . کار کیفیت بردن بلند غرض کار نیروی انگیزه پاداش، مانند مختلف ابزارهای طریق از مناسب انگیزشی سیستم یک طراحی .7

 شغلی های درگیری از جلوگیری بمنظور کارمندان میان انگیزه ایجاد غرض مناسب هایروش سایر و ها برنامه طراحی .8

 . اداره در کار کیفیت بردک بلند جهت سالم های ورقابت

 تدوین راپور نیاز سنجی آموزشی و ترتیب پالن ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت اقتصاد. همکاری در بخش  .9

 بهبود جهت کاردر محیط و کارکنان مختلف هایویژگی داشت نظر در با پاداش سیستم و دستمزد و حقوق سیستم طراحی .10

 .اداره کاردر وضعیت بخشیدن

 کار، قانون مختلف هایبخش مانند کار روابط به مربوط حقوقی مفاهیم از کارمندان آگاهی غرض اطالعاتی سیستم ایجاد .11

 .دیگر حقوقی مسائل برخی و کاری های قرارداد تنظیم کارمندان، بیمه

 . وزارت کارکنان ودعاوی حقوقی هایپرونده زمینه در وکمک الزم های مشوره ارائه .12

  کارمندان کاری ظرفیت بمنظورارتقای آموزشی،کمبودموادآموزشی های نیازسنجی موثردرراستای های برنامه طراحی .13



 مدیریتی ایف وظ

 مطابقت با پالن عمومی ریاست به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده وزارتدر ترتیب پالن کاری ماهوار,ربعوار و ساالنه  .1

 .ات منابع بشری پروژه تقویت بنیادیرهنمائی مسلکی ورسیده گی به مشکالت و موضوع .2

 های مربوطه. بمنظور مطلع ساختن آمریت از فعالیتها و دست آوردهای  ،گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت  ارایه .3

 هبری وزارتر

 سپرده میشود.به وی احکام و  ، مصوباتمطابق به قوانین، مقرراتمقامات توسط که اجرای سایر وظایف  .4

راه اندازی برنامه ظرفیت سازی کارمندان ریاست منابع بشری با استفاده از علم معاصر مدیریت منابع بشری و قوانین نافذه  .5

 افغانستان. 

 همآهنگیوظایف 

رهنمود ها ، پالیسی های مربوط  و تطبیق غرض حصول  بخش های داخلی وزارت اقتصادتامین روابط و هماهنگی با  .1

 .منابع بشری به 

پروژه  آوری، تطبیق، اندراج و تجدید معلومات کارکنان در سیستم اطالعات مدیریت منابع بشری حصول اطمینان از جمع .2

 .تقویت بنیادی

 ثر با ادارات مرکزی وزارت اقتصاد جهت تسهیل اجرای فعالیت های پالن شده. ایجاد ارتباطات کاری مو .3

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

 
 کاری:شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه 

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :  34و  7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد 

 : یتحصیل رشته

 

، پالیسی عامه اقتصاد، اداره و مدیریت ، اداره تجارت، اداره عامهدر یکی ازرشته های  سند تحصیلی حد اقل ماستر داشتن .1

به درجه تحصلی باالتر در رشته های  خارج کشوریا  از داخل و عمومی حقوقیا  مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی

 .متذکره ارجیحت داده میشود

 تجربه کاری

 سال تجربه کاری در یکی از بخش های منابع بشریسه قل حد ا .2

 مهارت های الزم
 

 .انگلیسی و زبانتسلط به یکی از زبان های رسمی )دری وپشتو(  .3

 .مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .4

 .افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای این بست ثبت نام نمایند .5

 

 رهنمود تسلمی دهی اسناد: 

 

، کاپی اسناد تجارب ، کاپی اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیالت عالی  CV از عموم کاندیدان محترم تقاضا بعمل میاید تا

 کاری و قرار داد کاری خویش را به ایمل آدرس های ذیل ارسال نمایند.

نوت: از عموم کاندیدان محترم تقاضا بعمل میاید تا شرایط استخدام بست  مطالعه نموده رشته تحصیلی و تجارب کاری که در آن ذکر 

 گردیده در نظر گرفته درخواستی خویش را ارسال نمایند. 

 به تماس شوند.    0202103298ی معلومات بیشتر عالقمندان میتوانند به شماره تیلفون برا
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