Royaume du Maroc

مباراة داخلية
طلب ترشيـــــــح
لشغل مناصب شاغرة ملردرا /مرديرات تنفيذيني /تنفيذايت
ابلللاا اهجويية التابعة لللمالس اليطين حلقيق الإنسا .
أ يتيفر عىل خربة  5س نيات عىل القل داخل اإحردى الللاا اهجويية،
ا إلطـــار:
-I
يف اإطار تمتمي وضع الويألك الإدارية لللاا اهجويية التابعة لللمالس أو س نتني ( )2يف ميقع لللمسؤولية والتس يري الإداري مبقر اجمللس؛

-

-

اليطين حلقيق الإنسا  ،تهني اإدارة اإىل عمل معيم امليظفني أنه
سيمت فتح جمال التباري لشغل منصب مردير (ة) تنفيذي (ة) بلك
من ابهجوات التالية:
ادلاخةل  -واد اذلهب
ادلار البيضا  -السطات
الرشق
سيس  -ماسة
 -IIاليصف اليظيف :

املوارات املطليبة :
-

كفا ات يف تأطري امليظفني و التنس يق بني اجملميعات؛
همارات يف التياصل ؛
القردرة عىل وضع خطط معل وتنفيذها بفعالية ؛
اإملام مبوام اجمللس اليطين وابلللجنة اهجويية ؛
القردرة عىل التحرير ابلللغتني العربية والفرنس ية أساس ية ؛
القردرة عىل التحرير بلغة اثلثة (الإجنلزيية و /أو الإس بانية)....؛
اإملام مبوارات التس يري الإداري واملايل؛

ترتكز هممة املردير(ة) التنفيذي(ة) حتت إارشاف المني العام لللمالس،
عىل :
السور عىل التس يري التنظمي الإداري لللجنة اهجويية حلقيق الإنسا ؛  -IVملف الرتش يح :
يتكي ملف الرتش يح من :
العمل عىل تنفيذ اسرتاتيجية وبرامج الللجنة اهجويية يف جمال الهنيض
 رساةل تعليلية تربز احليافز واملؤهالت لللمنصب املطليب مؤرشوحامية حقيق الإنسا ؛
علهيا من طرف املسؤول املبارش؛
اإعرداد ورفع التقارير للمانة العامة ،و رئاسة الللجنة اهجويية ؛
 سرية ذاتية حرديثة لللمرحش؛تأطري امليارد البرشية التابعة لللجنة اهجويية ؛
التنس يق بني الللجنة اهجويية واملصاحل املركزية لللمالس اليطين حلقيق  -مذكرة تيجهيية لتقردمي مقرتحات عىل مردى ثالث س نيات من شأهنا
تطيير دور الللاا اهجويية حلقيق الإنسا (يف  2اإىل  3صفحات)؛
الإنسا ؛
بعرد القيام بعملية الفرز الويل مللفات الرتحش لللتأكرد من مردى استيفا
 -IIIيشرتط يف املرحش(ة):
املرتحشني لللرشوط املطليبة ،سيمت تشكيل هجنة يعورد اإلهيا مبومة دراسة
ملفات الرتحش املس تيفاة لللرشوط املطليبة ،وذكل لفرز املرتحشات
 أ يكي من ميظف (فات) اجمللس اليطين حلقيق الإنسا ؛واملرتحشني املؤهلني لإجرا املقابةل.
أ يكي حاصال عىل دبليم اباكليراي  5+عىل القل يف جمال الإدارة
والتس يري أو ما يعادهل ؛
يمت اإرسال ملف الرتش يح اإىل مرديرية الشؤو الإدارية ،املالية وامليارد
البرشية علام أ أخر أجل لتسلمي الطلبات هي ييم الربعا  18دجنرب
 2019عىل الساعة الرابعة والنصف بعرد الزوال.
لللمزيرد من املعليمات املرجي ربط التصال بشعبة امليارد البرشية ابجمللس.

