متخصص ارشد مدیریت پروژه
NEWT

001

Reference:

Sep 6, 2020

Date Posted:

Full-Time

Work Type:

Sep 17, 2020

Closing Date:

Any

Gender:

1

Number of Vacancies:

Afghan

Nationality:

Government

Functional Area:

5 Years

Years of Experience:

NTA, Grade B

Salary Range:

Yes

Extension Possibility:

Not specified

Contract Duration:

Unspecified

Probation Period:

Short Term

Contract Type:

Dari, Pashto, English

Required Languages:

About Ministry of Economy:
پس منظر وزارت اقتصاد:
رسالت اساسی وزارت اقتصاد رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بمنظور تامین رفاه عامه و فقرزدائی بوده تا منتج به ایجاد
یک جامعه مرفه ،باثبات  ،یکپارچه و فارغ از هرگونه بی عدالتی گردد.
وظیفه مهم و اساسی وزارت اقتصاد بادرنظرداشت اگاهی از وضع موجود اقتصادی کشور و امکانات موجود ،ایجاد نظم و
هماهنگی در فعالیت های اقتصادی وزارت ها و ادارات ،تامین مناسبات سکتوری ،تثبیت اولویت ها و تسریع فعالیت های
اقتصادی ،جهت نیل به اهداف انکشافی دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
وزارت اقتصاد به منظور تحقق اهداف ذيل فعاليت مينمايد:
1.طرح و هماهنگی پالیسی ها و استراتیژی های انکشاف اقتصادی دولت برمبنای اقتصاد بازار.
2.نظارت و ارزیابی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور و ارایه گزارشات آن به کابینه ج .ا .ا ..و
پیگیری اجراات در زمینه تصامیم کابینه.
3.تنظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور.
 4.توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و والیات غرض رفع عقب
ماندگی اقتصادی ،ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی.
5.ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت ،تشویق ،حمایت و تقویت سکتور خصوصی در زمینه.
6.انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی (ملی و بین المللی) در کشور.

Job Summary:
هدف وظيفه تحلیل  ،بررسی از موثریت و مثمریت پروژه ها تطبیق شده توسط موسسات غیردولتی و همخوان سازی اهداف
پروژه ها با اولیت های ملی

Duties & Responsibilities:
مکلفيت ها و مسؤليت های وظيفوی:
1.ترتيب پالن کاری فردی در مطابقت به پالن پروژه و رياست مربوط
2.حصول اطمينان از تطبيق پروژه ها در زمان معينه و بودجه اختصاص داده شده.
3.حصول اطمينان از محدوده تطبيق ،اهداف پروژه و امکان پذير تطبيق پروژه در هماهنگی با تمامی ذينفعآ
 4.ايجاد پالن مشرح جهت نظارت و پيگری از پيشرفت ها و شريک سازی ان با تمام ذينفعآ و ساير کارمندان
 5.مديريت تغير درمحدوده پروژه مانند زمان بندی و تغير هزينه با استفاده از روش های مناسب
6.اندازگير عملکرد پروژه ها با استفاده از ابزار و روش های مناسب
7.ارايه گزارش به رهبری نظر به ضرورت
8.تنظيم روبط با مشتريان و ذينفعآ
9.انجام مديريت خطر جهت کاهش خطرات پروژه ها
10.تنظيم و ايجاد روابط با جناح ثالث
11.ايجاد و نگهداری اسناد پروژه
12.پيگری اجراات پروژه  ،بخصوص تحليل اهداف بدست امده پروژه های تکميل شده
 13.حصول اطمينان از مراعات نمودن اهداف تعين شده در بودجه پروژه و تعديل مالی به اساس محدوديت های پروژه
14.برگزاری و اشتراک در جلسات هماهنگی به اساس اصول تصويب شده مديريت پروژها و برقراری ارتباط به تيم
ارتباطات جهت منتشر نمودن معلومات ،پروسه ها ،پروسيجرها ،وظايف و مسوليتهای تمام ذينفعآ در تطبيق پروژه ها
 15.هماهنگی با تيم ارتباط جهت اشتراک در برنامه های اگاهی دهی جهت حصول اطمينان از بلند بردن سطح اگاهی مردم از
تطبيق پروژه ها و برنامه ها.
16.استفاده و توسعه مهارت های رهبری
17.اشتراک در تريننگ ها و کنفرانس های به منظور حفظ و توسعه مهارت ها
18.ايجاد جدول ،داگرام ،و نقشه کاری نظر به ضرورت سناد
19.هماهنگی منابع داخلی به منظور اجراای و تطبيق بی عيب پروژه ها
20.حمايه و توسعه پالن تطبيقی تضمين کيفيت پروژه ها و انجام دادن نظارت از پروژه ها در ساحه در صورت نياز
21.اشتراک در پروسه ارزيابی اجراآت طبق طرزالعمل های داخلی اداره
22.ارائه گزارش اجراات ماهوار به آمر مربوط

 23.اجرای ساير وظايف که از طرف مقامات ذيصالح مطابق قوانين ،مقررات و اهداف اداره به وی سپرده ميشود

Job Requirement:
حداقل درجه تحصيل:
·حد اقل دارای سند تحصیلی ماستری در رشته اقتصاد ،اداره تجارت و سایر رشته های مرتبط( .برای کاندیدان دارای
سند تحصیلی دوکتورا ارجحیت داده میشود).
تجارب الزمه:
·دارای حداقل 5سال تجربه کاری در بخش های مرتبط به وظیفه.
مهارت های ديگر:
·از مهارت عالی در ارتباطات نوشتاری و شفاهی برخوردار باشد.
·داشتن مهارت های سازمانی ،توجه به جزیات  ،و چند وظیفه ای.
·داشتن سند مدیریت پروژه  PMPارجحیت داده میشود
·جمع اوری و مدیریت معلومات.
·داشتن دانش و اطالعات از تکنالوژی جدید و افیس)(Ms Office
·اگاهی از روش تخمین هزینه های پروژه
·توانای کار تحت فشار در اوقات کاری نا منظم
·توانای اولویت بندی وظایف
·مهارت های رهبری
·مهارت کار درتیم
·مهارت حل منازعات
·در کنار زبان های ملی ،تسلط کامل به لسان انگلیسی ضروری می باشد .

Job Location:
Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:
رهنمود تسلمی دهی اسناد:

از عموم کاندیدان محترم تقاضا بعمل میاید تا  ، CVکاپی اسناد تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیالت عالی  ،کاپی اسناد
تجارب 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.
برای معلومات بیشتر عالقمندان میتوانند به شماره تیلفون  0202103298به تماس شوند.

Submission Email:
To: jobs@moec.gov.af & CC: moec.hrd1@gmail.com

