
 

 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
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 اخصائي ترجمة
املقر الرئيس ي للهيئة، مدينة 

 الرياض
7 

هدف 

 الوظيفة

املسؤولية عن جميع أنشطة الترجمة بالهيئة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية، ومن اللغة األنجليزية إلى اللغة العربية لضمان 

 إمكانية وصول املنظمات الدولية واإلعالم الدولي إلى منتجات وخدمات الهيئة بنفس الدرجة

األدوار 

 واملسؤوليات

 املهام االستراتيجية 

  بناء شبكة من املترجمين الذين يمكنهم مساعدة الهيئة في أنشطة الترجمة من خالل التعاقد معهم لعمليات الدعم 

 .املساهمة في وضع معايير النشر بالهيئة، مع التركيز على تحديد املصطلحات اإلنجليزية القياسية الواجب استخدامها 

 )العمالء )الداخليون/الخارجيون 

 محررين ومعّدي املحتوى اآلخرين )بما في ذلك محتوى املوقع اإللكتروني، ومواقع التواصل االجتماعي( تقديم املشورة لل

 بخصوص العملية املتبعة في ترجمة النصوص.

   متابعة القدرة اإلنتاجية املطلوبة في الترجمة عن طريق االتصال بأصحاب املصلحة الداخليين 

  أصحاب املصلحة الداخليين.جمع كل املحتويات املراد ترجمتها من 

املهام 

 التشغيلية

  تحويل النصوص املكتوبة من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية والعكس، والتأكد من وضوح النص ودقته واتباع

 األسلوب املناسب في صياغته.

  ،واملحتوى املنشور على اإلنترنت.ترجمة الوثائق اإلحصائية الفنية، والكتيبات، واملواد اإلعالمية، واملواد التعليمية 

  تلخيص وثائق املصدر باللغة اإلنجليزية )الخارجية( للحصول على وثائق موجزة ومحددة باللغة العربية، لتمكين اإلدارة

 العليا من االطالع على الرسائل الرئيسية.

 ين خارجيين معتمدين بالهيئة.إسناد طلبات الترجمة، التي تتجاوز القدرة الداخلية، أو أعمال الترجمة إلى مترجم 

  إجراء فحوصات الجودة على أعمال الترجمة التي تتم بالتعاقد مع جهات خارجية، مع التركيز على استخدام املصطلحات

 الصحيحة )تماشًيا مع معايير النشر بالهيئة(. وتقديم مالحظات حول الترجمة للمترجمين الخارجيين.

 لغة )العربية/اإلنجليزية( وتسهيل خدمات الترجمة الفورية ويمكن أن يتطلب هذا مرافقة املشاركة في االجتماعات ثنائية ال

 موظفي اإلدارة العليا بالهيئة لحضور اجتماعات خارج الهيئة.

 املؤهالت
 .درجة البكالوريوس في الترجمة للغة اإلنجليزية من مؤسسة تعليمية معترف بها 

  واإلنجليزية.مترجم معتمد للغتين العربية 

 خبرة ال تقل عن أربع سنوات في مجال ذو صلة، بما في ذلك الخبرة السابقة في ترجمة الوثائق العلمية أو التقنية.  الخبرات

 


