
 

 وظائف شاغرة

 

ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات 

على القيام بمهامها والهيئات واملؤسسات الحكومية. فعلى  من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة 

  Fa@stats.gov.saويحمل مؤهل جامعي للتخصص املناسب للوظيفة، إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي : 

 املرتبة مقرها مسمى الوظيفة م

(18) 

 منسق خدمات موظفين 
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
10 

هدف 

 الوظيفة

للموارد البشرية، والعمل على التأكد من أن جميع شؤونهم املتعلقة بالوظيفة ضمان إملام جميع املوظفين بالسياسات األساسية 

 واضحة وشفافة، وذلك عبر إدارة العالقات بين اإلدارة العامة للموارد البشرية وموظفي الهيئة بشكل يومي.

املهام 

 اإلدارية 

 .بأول على املستجدات في مجال اإلحصاء 
ً
 االطالع أوال

  املستشار اإلحصائي في عملية تقييم األداء للمحللين والباحثين، ملراجعتها من جانب املدير.املشاركة مع 

األدوار 

 واملسؤوليات

 إدارة عالقات املوظفين 

 إعداد دليل املوظف الجديد 

 .)جمع سجالت املوظفين، وتحديثها ومتابعتها )بما في ذلك سجالت الحضور 

  املوارد البشرية، ومراجعتها للتأكد من دقتها.تحديث املعلومات املتاحة على نظام 

 .ضمان توافق السجالت مع املعايير واألنظمة املتبعة 

 .دعم العمليات املتعلقة بإدارة اإلجازات 

 .دعم عمليات إنهاء خدمات املوظفين 

 .إدارة مشكالت السالمة والصحة املهنية 

 .اإلشراف على عالقات املوظفين ومتابعة شؤونهم 

 الشكاوى املتعلقة بالقضايا بين املوظفين واملدراء. التعامل مع 

 .مراجعة القضايا التأديبية، وإدارة اإلجراءات التأديبية 

 التواصل اليومي مع املوظفين 

  التواصل مع املوظفين عند اتخاذ قرارات تخص الترقية، وزيادات األجور، والسفر، البدالت اليومية وما إلى ذلك، واإلبالغ

 ات.بنتائج القرار 

 .الرد على استفسارات املوظفين، فيما يتعلق بسياسات وإجراءات املوارد البشرية 

 اإلدارة العامة 

  ،التنسيق مع املوظفين بخصوص النواحي اإلدارية للموارد البشرية، بما في ذلك إدارة التأمين والرواتب، والحضور

 وحساب املكافآت.

 ها كافة اإلدارات. اعتماد وترتيب جميع إجراءات السفر التي تتطلب 

  .مراجعة واعتماد بطاقات الهوية الصادرة للموظفين 

  .مراجعة واعتماد التعديالت التي يتم إدخالها على استمارات املوظفين 

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 املؤهالت
  تخصص آخر ذو صلة.دبلوم أو شهادة البكالوريوس في املوارد البشرية، أو إدارة األعمال، أو 

 .توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة 



 

 الخبرات

 .خبرة ال تقل عن سنتين في إدارة عالقات املوظفين، أو مجال ذو صلة 

 .على شهادة البكالوريوس 
ً
 الخبرة غير مطلوبة إذا كان حاصال

  البشرية ذات الصلة )مثل هيكل األجور واملزايا، ونظام العمل معرفة عميقة بجميع مفاهيم ومنهجيات إدارة املوارد

 السعودي، والعمليات املتعلقة بإعداد كشوف الرواتب، وغيرها(.

 


