
 

 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

(26) 

 مسؤول مشتريات
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
9 

هدف 

 الوظيفة

املنهجية املتبعة في تنفيذ تلك األنشطة، والتحكم بالتكلفة من خالل تحقيق تنفيذ أنشطة املشتريات على مستوى الهيئة، لتوحيد 

 وفورات الحجم. إضافة إلى دعم مدير إدارة املشتريات في تطوير وتنفيذ استراتيجية املشتريات للهيئة.

املهام 

 اإلدارية 

  لإلدارة.دعم مدير إدارة املشتريات في وضع األهداف وإعداد مؤشرات األداء الرئيسية 

 .دعم مدير إدارة املشتريات في تحديد احتياجات اإلدارة السنوية من القوى العاملة 

 .دعم مدير إدارة املشتريات في إعداد تقارير األداء الدورية لإلدارة 

املهام 

 التشغيلية

  والتوقيت والتكلفةمساعدة مدير إدارة املشتريات في وضع خطة مشتريات سنوية، والتي تشمل تقديرات املشتريات. 

 .إعداد وتحديث سجل املوردين ومزودي الخدمات املؤهلين 

  تنفيذ إجراءات املشتريات، بما في ذلك اقتراح املورد / مزود الخدمة بالتنسيق مع اإلدارة الطالبة، ووفًقا للمتطلبات

 الفنية واملالية.

 .استالم طلبات الشراء ودراساتها 

 مطابقتها لألنظمة والتعليمات. تدقيق طلبات الشراء للتأكد من 

 .املساعدة في إعداد املواصفات مع الجهات املستفيدة 

 .االتصال باملوردين للحصول على عروض األسعار 

 .تدقيق عروض االسعار ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات 

 .شراء بعض السلع مباشرة من السوق 

  تسليم املواد للجهة الطالبة.متابعة املوردين وعمليات الشراء إلى ان يتم 

 .مساعدة مدير املشتريات في وضع وتحديث معايير ومقاييس اختيار املوردين ومزودي الخدمات 

  .مراقبة أداء املوردين / مزودي الخدمات وضمان أن خدمة ما بعد البيع تتماش ى مع املعايير املتفق عليها 

 ر والضوابط والسياسات واإلجراءات ومقاييس األداء، ومراقبة نفقات التأكد من تقيد املوردين ومزودي الخدمات باملعايي

 املوردين ومزودي الخدمات ودعم مسؤول العقود في صياغة عقود البائعين / املوردين.

 .أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة 

 املؤهالت

  األعمال، أو تخصص آخر ذو صلة، من مؤسسة تعليمية دبلوم أو شهادة البكالوريوس في املالية أو املحاسبة أو إدارة

 معترف بها.

 .توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة 

 الخبرات
 .خبرة ال تقل عن سنتين في مجال ذو صلة 

 .على شهادة البكالوريوس 
ً
 الخبرة غير مطلوبة إذا كان حاصال

 


