وظائف شاغرة

ترغب الهيئة العامة لإلحصاء في شغل وظائف شاغرة لديها وذلك عن طريق التوظيف أو نقل الخدمات من الوزارات والهيئات
واملؤسسات الحكومية .فعلى من تنطبق عليه شروط شغل أحد هذه الوظائف ولديه القدرة على القيام بمهامها ويحمل مؤهل
جامعي للتخصص املناسب للوظيفة ،إرسال السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني التالي Fa@stats.gov.sa :
م
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دعم تثبيت وصيانة البنية التحتية للشبكات ،وتوسعتها عند الحاجة .والحفاظ على سالمة وأمن الشبكة ،وكذلك جميع النظم
املرتبطة بها.



دعم مدير إدارة الشبكات واالتصاالت في إعداد تقارير األداء الدورية لإلدارة.



تنفيذ العمليات اليومية ،إلعداد شبكات املعلومات في الهيئة ،وتطويرها:



الشبكة الداخلية :ربط املستخدمين النهائيين بخدمات وخوادم تقنية املعلومات بالهيئة ،ودعمهم ومراقبتهم.



شبكة الفروع :ربط الفروع باملكتب الرئيس ي ،ودعمها ومراقبتها.



الشبكة الخارجية :ربط اتصاالت الهيئة بالجهات الحكومية األخرى ،ودعمها ومراقبتها.



تشخيص مشكالت الشبكة والتعامل مع إدارة النظم والعمليات وإدارة أمن املعلومات ،لحل مشكالت األداء.



الحفاظ على كافة الوثائق املتعلقة بالبنية التحتية لشبكة املعلومات.
تقديم الدعم رفيع املستوى والخبرة الفنية في تقنية الشبكات ،بما في ذلك أجهزة  LAN/WANومحاور والجسور
واملوجهات.



الحفاظ على نقل آمن للبيانات الى مواقع متعددة سواء داخليا أو خارجيا.



تنفيذ ومتابعة أنشطة العمليات والشبكات ،لضمان توافر جميع الخدمات.



مراقبة السجالت الواردة من األجهزة املختلفة ،للتصرف بالشكل املناسب في حالة وجود خطر عن طريق الشبكة يهدد
أمن املعلومات.



تنفيذ إجراءات تحسين جودة خدمات شبكة املعلومات.



تنفيذ األنشطة التي تضمن موثوقية الشبكة على مدار الساعة.



االشراف على تركيب واعداد وصيانة وتجهيز معدات وأنظمة الشبكة.





تحديد املشاكل وتحليلها ووضع الحلول املناسبة لها داخل الهيئة.



توفير اآلليات الالزمة ملراقبة الشبكة وإخراج التقارير ،ورفع التوصيات الالزمة.
العمل على إيجاد قاعدة لبيانات الهيئة وضمان حفظها وسريتها.



اإلشراف على برامج الشبكة ونظم التشغيل وتوفير آليات تقييم الشبكة ونظم التشغيل.



توفير التوثيق الالزم الخاص بالشبكة.



رفع التقارير الدورية للرئيس املباشر.
مواكبة التطور العلمي في مجال الشبكات بما يحقق مصلحة الهيئة.
أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.



دبلوم أو شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب ،أو هندسة الحاسب ،أو نظم املعلومات اإلدارية ،أو إدارة
شبكات املعلومات.
توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة.



خبرة عملية في تشغيل الشبكات وبرمجيات تامين



خبرة في LANSو WANSمع الحاسبات االلية املركزية والالمركزية الرئيسية



صيانة وادارة وتشغيل راوتر وسويتش



خبرة في انظمة حماية الشبكات () Ex. Firewalls



الخبرة املطلوبة ال تقل عن سنتين






املؤهالت


الخبرات

