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

مقرها
املقر الرئيس ي للهيئة ،مدينة
الرياض
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هدف
الوظيفة
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تثبيت وصيانة البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية ،واختبار الكابالت ومراقبة جميع مكونات الشبكة ،والحفاظ على
سالمة وأمن شبكة االتصاالت والنظم املتصلة بها.



تقديم املشورة واملساعدة التقنية في االستجابة لطلبات املستخدمين لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.



العمل كحلقة وصل مع موظفي اإلدارات وامليدان في االستجابة لطلبات املستخدمين لخدمات االتصاالت السلكية
والالسلكية.



العمل مع املستخدمين لتحديد الطريقة األنسب لتلبية احتياجات وجدولة خدمات االتصاالت كما هو مطلوب.



ضمان الدعم فيما يخص االتصاالت في الوقت املناسب للمستخدمين في مواقع رئيسية في اإلدارة وامليدان على أساس
يومي.



تنفيذ العمليات اليومية ،إلعداد وتطوير االتصاالت التالية:



الصوت :تقديم خدمات االتصاالت الصوتية الرقمية (الهاتف الرقمي) مع دعم التنقل.



املؤتمرات عبر الفيديو :تهيئة غرف االجتماعات عن بعد ودعمها ومتابعتها حسب الحاجة.



اتصال اإلنترنت :ربط الهيئة باإلنترنت ودعم االتصال ومتابعته لتمكين املوظفين من تصفح اإلنترنت.



ومسرعات نقل
اإلشراف على صيانة الشبكة لضمان عمل مكوناتها على نحو فعال ،والتي تشمل املحوالت وأجهزة التوجيه
ِّ
البيانات ،ومعدات شبكة االتصال املحلية ( )LANالالسلكية.



استكشاف مشكالت انقطاع االتصال وإصالحها :اختبار الشبكة  /إجراءات الدعم.



تنفيذ إجراءات لتحسين جودة خدمة اتصاالت تقنية املعلومات بالهيئة.



تنفيذ ومتابعة نظام تتبع لرصد جميع مشاريع االتصاالت وتحديد العثرات واقتراح أساليب لتفاديها  /حلها في الوقت
املناسب.



تركيب واختبار كابالت شبكة االتصاالت.
أية مهام ُيكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.



درجة البكالوريوس من مؤسسة معترف بها ،في تخصص االتصاالت ،أو إدارة شبكات تقنية املعلومات ،أو علوم الحاسب،
أو هندسة الحاسب ،أو نظم املعلومات اإلدارية.
توفر مستوى الكفاءات الفنية واملهنية املعتمدة في الهيئة



خبرة ال تقل عن أربع سنوات في إدارة االتصاالت أو عمليات تقنية املعلومات.



املؤهالت

الخبرات

املرتبة

