اعـــالن عن وظائف باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لوحدة التدريب
تعلن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن رغبتھا في توظيف رئيس ومساعد لوحدة التدريب
باللجنة من االخوة الكوادر الفنية االختصاصية المؤھلة في التخصصات العلمية ذات العالقة والتي تشمل
وال تقتصر على التربية والحقوق والمحاسبة واالدارة فعلى االخوة الراغبين في العمل في مجال تخطيط
ومتابعة تنفيذ اعمال التدريب باللجنة العليا للمناقصات التقدم بطلب التوظيف خطيا مع ارفاق السيرة
الذاتية والوثائق الداعمة للمؤھالت والخبرة الى االمانة العامة للجنة في العنوان الموضح ادناه وآخر
موعد الستالم الطلبات تاريخ  ،٢٠١٣/١٢/١٧ولن تقبل اي طلبات بعد ھذا التاريخ .

الشروط المطلوب توفرھا في المتقدمين - :
أ  -رئيس وحدة التدريب
 - ١مؤھل جامعي ال يقل عن البكالوريس مع معادلة المؤھل في التعليم العالي
 - ٢خبرة الحقة بعد التخرج ال تقل عن عشر سنوات
 - ٣خبرة في مجال التدريب ال تقل عن ثالث سنوات
 - ٤خبرة في مجال االدارة ال تقل عن ثالث سنوات
 - ٥حضور دورات تدريبية في مجال التدريب ولدية شھادة مدرب معتمد
 - ٥اجادة اللغة االنجليزية محادثة وكتابة
 - ٦اجادة استخدام الحاسب اآللي في برامج مجال التدريب وبرامج المكتب واستخدام االنترنت

ب  -مساعد رئيس وحدة التدريب
 - ١مؤھل جامعي ال يقل عن البكالوريس مع معادلة المؤھل في التعليم العالي
 - ٢خبرة الحقة بعد التخرج ال تقل عن عشر سنوات
 - ٣خبرة في مجال التدريب ال تقل عن ثالث سنوات
 - ٤دورات تدريبية في مجال التدريب
 - ٥اجادة اللغة االنجليزية محادثة وكتابة
 - ٦اجادة استخدام الحاسب اآللي في برامج مجال التدريب وبرامج المكتب واستخدام االنترنت

ج  -التقييم ومعلومات اخرى
 - ١سيتم التواصل مع المتقدم بعد المفاضلة بين المؤھلين فقط وفق نظام التقييم وبحسب المعايير اعاله
 - ٢سيتم نشر اسماء المتقدمين والمؤھلين في موقع اللجنة االلكتروني .
 - ٣سيتم مطابقة صور الوثائق المقدمة مع االصول للمؤھلين

 -٤سيتم التواصل مع الجھات التي عمل بھا المتقدم للتأكد من اي معلومات تراھا اللجنة
 - ٥سيتم عمل مقابلة مع المؤھلين واختبارات عملية
 - ٦يفضل االطالع على قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم )  ( ٢٣لسنة  ٢٠٠٧م وال ئحته التنفيذية رقم ) ( ٥٣
لسنة  ٢٠٠٩م المنشوران بالجريدة الرسمية الطبعة الرابعة ديسمبر  ٢٠١٠م
 - ٧يفضل االطالع على الوثائق النمطية واالدلة االرشادية المنشورة بالجريدة الرسمية يناير ٢٠١١م

الــــعــــــــنـوان
االمانة العامة  -اللجنة العليا للمناقصات
صنعاء  -شارع حدة  -الحي السياسي  -جوار مبنى وزارة المالية الوحدات االقتصادية
تليفون  ٤٤٣١٥١ /٣فاكس ٤٤٠٩٦٠
الموقع االلكتروني
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