وظائف شاغرة
ترغب الهيئب العببا ب لإلحص ب ب ب ببا في ش ب ب ب ب ب وظببائف ش ب ب ب بباغرة لببها ببا وذلب عن طريق التوظيف أو نقب الخببه ببا ن الوزارا
والهيئا واملؤس ب ب ب ببا الحكو ي  .فعلى ن تنطبق عليه شب ببرو ش ب ب أحه هذه الوظائف ولهيه القهرة على القيام بمها ها
ويحم ؤه جا عي للتخصص املناس للوظيف  ،إرسال ال يرة الذاتي على البريه اإللكتروني التالي Fa@stats.gov.sa :
م

مى الوظيف
هير فرع الهيئ العا لإلحصا بمنطق نجران
ههف
الوظيف

املهام
االستراتيجي

قرها
هين نجران

املرتب
12

إدارة الفرع واإلشراف على العمليا التي تتم في نطاق عم الفرع.



ً
قيادة تنفيذ االستراتيجيا داخ الفرع وفقا للتوجي ا االستراتيجي للهيئ .
ُ
تمثي الهيئ في اللجان والفعاليا وورش العم التي تعقه في املنطق .



امل اهم في تطوير األعمال املوكل للفرع.



املهام التش يلي


اإلشراف على جمع بيانا األسعار للبرا ج التي تجرا ا إدارة إحصا ا األسعار.



اإلشراف على املشارك في االستبيانا امليهاني التي يتم إجراؤها ،ث  :التعهاد ال كاني واالقتصادي وغيرها ن امل وح
اإلحصائي .



تلبي تطلبا واحتياجا اإلدارا اإلحصائي في نطاق عم الفرع.
تن يق األعمال امل انهة لتنفيذ امل وحا اإلحصائي في نطاق عم الفرع.



اإلشراف على تنفيذ خطط الفرع املعهة ن قب اإلدارة العا للفروع وضمان تطبيقها بشك دقيق.



تابع تقهم العمليا امليهاني اليو ي ن خالل راجع التقارير املعهة بالتن يق ع اإلدارا املعني .
املشارك في تطوير العم امليهاني وامل اهم في تنفيذه ضمن نطاق عم الفرع.



إنشا قاعهة بيانا لألفراد والجها املتعاون ع الهيئ في نطاق عم الفرع.



اإلشراف على تطبيق إجرا ا ضمان جودة البيانا .

املؤهال



شهادة ال تق عن البكالوريوس في اإلحصا أو تخصص ذو صل .

الخبرا



()6
املهام
التش يلي





خبرة ال تق عن ست سنوا  ،أربع سنوا

ن ا على األق ش لها في وظيف إشرافيه.

