
   

 

    

 اراةــــــــــــــمبالإعالن عن 

 ابملشرتايت)ة( اإطار ملكف  لتوظيف  

 الإنسان لجملس  الوط ي قحوو اب

 

   الرشاء مع مراعاة ال هداف عروضالتفاوض لسحصول عىل أ فضل 

 التلكفة ، التأ خري ، اخلدمات( ؛ )اجلودة ،

  املمونني.قاعدة بياانت حتني 

 :أ ن يكون  يشرتط يف املرحش)ة(

 ختصص التجارة أ و التس يري أ و ما  3م ابك+عىل دبسو  حاصال

 ؛يعادهل

  س نة عىل ال كرث؛ 45السن 

 توان ا  ؛العربية والفرنس ية تنيغ س ل اإ

  توان  املكتبية. املعسومياتاإ

  املطسوبةاملهارات: 

 برام الصفوات ب دراية  العمومية؛أ ليات ومساطر اإ

  توان  ؛(GIDالتدبري املندمج لسنفوات )اس تعامل نظام اإ

  والاس تخالص؛الودرة عىل التحسيل 

  ؛يف نف  الجملالعىل ال قل  س نوات  3خربة أ ن يتوفر عىل 

 ؛ل نشطةاتنظمي عىل  الودرة 

  والتفاعسيةالعمل امجلاعي الودرة عىل.  

  : مسف الرتش يح

  واملؤهالت لسوظيفة املطسوبة؛ ربز اقحوافزي ترش يحطسب 

 ؛عن الشواهد احملصةل نسخة مصاد  عسهيا 

 نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 شهادة )ات( العمل اليت تربر اخلربة املطسوبة؛ 

 سرية ذاتية حديثة لسمرحش؛ 

  ذن لسمشاركة يف امل  ت.وظفاابلنس بة لسموظفني/لسم باراةاإ

  الإطـــار:

طار يف  املواردو  املالية الإدارية، الشؤون مبديرية العمل فر  تعزيز اإ

 عن لإنسانا قحوو  الوط ي الجملس  عسني ،املشرتايت البرشية/شعبة

طار لتوظيف ةامبار   .ابملشرتايت )ة( ملكف اإ

 مور الجملس  الوط ي قحوو  الإنسان مبدينة الرابط. :مور الوظيفة

 الوظيفة:وصف 

 ملشرتايتملكف )ة( ابهمام  ترتكز، املشرتايت شعبةرئيسة حتت اإرشاف 

  :يف اأ ساس

دارة   املشرتايت والتوريدات:وتس يري اإ

  ىل الجملس ، وترمجهتا اإ خمتسف مصاحل  وحتديد حاجات حتسيلجرد و

 ؛س نوية ةبرامج توقعي

 فواتوص العموميةلصفوات اب اخلاصة دفاتر التحمالت حترير 

 ؛اخلدمات

  التتبعو  والاستشارات والرشأاكت، طسبات العروضطال  اإ: 

  نتواء، الاتتبع دراس هتا، املشاركة يف اس تالم العروض و

 ؛الطسبات وكذكل

  ع الصفوات العمومية املربمة متنفيذ مراحل اقحرص عىل تتبع

 املصاحل املعنية ابل مر؛

  رساء  يفاملسامهة دارة اخملزونترش يد المتوين  س ياسةاإ اجلودة و  واإ

 العامة؛الشؤون شعبة  معابلتنس يق 

 لسمشرتايت؛املزيانية اخملصصة  تتبع 

  عداد و احل املعنية مع املص مةوالصفوات املرب عوود الخمتسف تس يري اإ

 ؛ابل مر

  ويل؛المتوعوود  عوود ادلمع تطسباتم  والويام جبميعتعامل ال 

 تتبعها يفوة لسوجس يت لل نشطوالتنظمي ا املشاركة يف الإعداد. 

 املوردين:مع عالقات تس يري ال

  حصاء وجرد  ؛معهم والتنس يق املموننيالويام ابإ

  املوعد الهنايئ لتودمي الطسبات

ىل مجيع وي عيرفض وجواب لك طسب ترحش يصل بعد اترخي غسق الرتحشات أ و ل حيت ،2019دجنرب  11أ خر أ جل لإرسال مسفات الرتش يح هو يوم 

، 22شارع الرايض، رمق -انالجملس  الوط ي قحوو  الإنس الربيدي:يكون خمت الربيد أ و اترخي التسجيل مبكتب الضبط دليال. العنوان الواثئق املطسوبة، و 

 املغرب. -الرابط  -، يح الرايض 21527ص.ب 
 


