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 :
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تنفيذ ومراقبة وتوثيق العمليات األساسية والتأكد بأن تطبيقات تقنية املعلومات ذات جودة تالئم الغرض املنشود ،وأنها مطابقة
للوائح واملعايير املعتمدة .إلى جانب دعم مدير اإلدارة في تحديد معايير جودة التقنية في الهيئة.



تقديم الدعم ملدير اإلدارة فيما يخص إعداد تقارير األداء الدورية إلدارة ضمان الجودة.



تقديم الدعم ملدير إدارة ضمان الجودة في تحديد إجراءات ومعايير ومواصفات الجودة الداخلية والتفاوض بخصوصها
واالتفاق حولها.



مراجعة جودة األنظمة والبرامج والتأكد من فعاليتها ،وتقديم االقتراحات الخاصة بإجراء التعديالت والتحسينات وطريقة
تنفيذها.



إجراء تقييم مفصل للمنتجات ومكوناتها في مراحل مختلفة من اإلنتاج وتحديد املشكالت املتعلقة بالجودة.



إعداد تقارير تقييم الجودة لجميع أجهزة وملحقات تقنية املعلومات.



توثيق العمليات والسياسات األساسية في عملية ضمان جودة تطبيقات وبرمجيات تقنية املعلومات.



مراقبة أنشطة إدارة املخاطر وتوثيق أنظمة اإلدارة.



املشاركة في وضع احتياجات ادارة تقنية املعلومات من برامج وانظمة وتصميم خطط اختبار على حسب املتطلبات.



االشراف على التدريب وتطوير وانشاء وتنفيذ خطط التجارب الفعلية إلدارة تقنية املعلومات.



استعراض واعتماد خطط االختبار قبل بدء التطوير.



العمل مع الفريق لتنسيق ورصد وتنفيذ انشطة االختبار وتوثيقها.



العمل مع الفريق لوضع اختبارات تلقائية/قابلة للتكرار



ضمان التنسيق والتعاون مع الفرق الفنية.



وضع سياسات ضمان الجودة أو مراقبة الجودة وفقا ألفضل املمارسات ،ومتابعة تطبيقها.



توفير التوجيه واالشراف على انشطة االداء إلدارة تقنية املعلومات.
العمل لوضع جداول زمنية واستراتيجيات وخطط اختبار وفقا للمشروع ومواعيد التسليم.



تحقيق ثقافة تركز على الخدمة وتوفير الوقت وعلى ضمان جودة الحلول للعمالء الداخليين والخارجيين.
أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.



شهادة بكالوريوس في علوم الحاسب ،أو هندسة الحاسب ،أو نظم املعلومات اإلدارية.



يفضل حمل مؤهالت مهنية في مجال ضمان الجودة.



كفاءة في اللغة اإلنجليزية.
توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة.



خبرة ال تقل عن أربع سنوات في مجال ضمان جودة تقنية املعلومات أو مجال ذو صلة.




املؤهالت


الخبرات

