إعالن

تعلن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية عن حاجتها لشغل

الوظائف التالية شاغلي وظائف مدير إدارة عامة المستوفين للمدة البينية بها
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أوالً  :رئيس القطاع الفني للخدمات

ثانياً  :رئيس القطاع الفني للفحص ومراقبة الجودة

ومقره اإلسكندرية
ومقره اإلسكندرية

أوالً  :رئيس القطاع الفني للخدمات باإلسكندرية :
أ  -وصف عام للوظيفة :

 -يشرف شاغل الوظيفة إشرافًا عامًا على اإلدارات العامة بالقطاع وهى :

 -1اإلدارة العامة لفحوص الغزل والمنسوجات 0
 -2اإلدارة العامة لفحوص التريكو والمالبس 0
 -3اإلدارة العامة للفحص الكيماوى والبيئة 0
 -4اإلدارة العامة للصباغة والتجهيز 0
 -5اإلدارة العامة للمراجعة الفنية 0
-

يقوم شاغل الوظيفة بمتابعة تنفيذ السياسذات والبذرام ه وهذو المسذئول عذق تطابقهذا مذ السياسذة

-

عمالذذس

العامة للصندوق بحيث تخدم األغراض المستهدفة للقطاع 0

يخض ذ شذذاغل الوظيفذذة للتوجيذذس العذذام للسذذيد المذذدير العذذام للصذذندوق ال ذ ى يتذذاب نتذذائ

بغرض التأكد مق تحقيق األهداف 0

ب  -الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة :

 -1مؤهذذل عذذال بكذذالوريوس هندسذذة ويفضذذل ( غ ذزل – نسذذي – كيميذذا) أ و ( بكذذالوريوس علذذوم أ

ويفضل الحاصل على درجة علمية على 0

 -2خبرة فى مجال الغذزل والمنسذوجات ووضذ خطذط وبذرام التطذوير للصذناعة النسذجية والمراجعذة
الفنية واعداد الدراسات والتقذارير الفنيذة عذق المشذروعات واقتفا يذات المحليذة والدوليذة و لذ لمذدة

قتقل عق سبعة عشر عاما 0

 -3درة فائقة على التخطيط ه التوجيس ه القيادة ومعالجة المشكالت المتعلقة بالصناعة 0

 -4معرفة كاملة باألسس الفنية والنظم واللوائح التى تحكم العمل فى الشئوق الفنية بالصندوق 0
 -5إجادة تامة إلحدى للغات األجنبية ويفضل اإلنجليزية 0
 -6اإللمام التام باستخدامات الحاسب اآللى 0

ثانياً  :وظيفة رئيس القطاع الفنى للفحص ومراقبة الجودة  -باإلسكندرية:
أ  -وصف عام للوظيفة:
-

يشرف شاغل الوظيفة إشرافاً عاماً على عمال اإلدارات العامة بالقطاع وهى :

 -1اإلدارات العامة للفحص وم ار بة الجودة ( القاهرة  /اإلسكندرية  /وسط الدلتا أ 0
 -2اإلدارة العامة للفحص الكيماوى 0
-

يقذذوم شذذاغل الوظيفذذة بمتابعذذة تنفي ذ السياسذذات والب ذرام الخاصذذة بالقطذذاع ه وهذذو المسذذئول عذذق

-

عمالذذس

تطابقها م السياسة العامة للصندوق بحيث تخدم األغراض المستهدفة للقطاع 0

يخضذ ذ ش ذذاغل الوظيفذذة للتوجيذذس الع ذذام للسي ذذد المدي ذذر الع ذذام للصذذندوق ال ذ ى يتذذاب نتذذائ
بغرض التأكد مق تحقيق األهداف 0

ب  -الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لشغل الوظيفة :
1أ مؤهذذل ع ذذال بكذذالوريوس هندس ذذة ( يفض ذذل تخصذذص غ ذذزل ونسذذي أ و ( بكذذالوريوس علذذوم أ و

مؤهل فنى عال ويفضل الحاصل على درجة علمية على 0

2أ خبرة باألعمال الفنية لصناعة الغزل والنسي و عمال سحب العينات واإلحصذا) الفنذى والمراجعذة
الفنيذذة وتحريذذر الش ذذهادات باللغذذة العربيذذة واقنجليزي ذذة للمنتجذذات النهائيذذة للغ ذذزل والنسذذي وبح ذذث

الشكاوى الداخلية والخارجية و ل لمدة ق تقل عق سبعة عشر عاما 0

3أ درة فائقة على التخطيط ه التوجيس ه القيادة ومعالجة المشكالت المتعلقة بضبط الجودة 0

4أ معرفة كاملة باألسس الفنية والنظم واللوائح التى تحكم العمل فى الشئوق الفنية بالصندوق 0
5أ إجادة تامة إلحدى للغات األجنبية ويفضل اإلنجليزية 0
6أ اإللمام التام باستخدامات الحاسب اآللي 0

فعلى من يرغب وتتوفر فيه شروط شغل إحدى هذه الوظـائف شـاغلى وظـائف مـدير االدارة

العامــة بدرجـــة مــدير عــــــــام المســتوفين لشــــــــروط المـــدة البينيــة التقـــدم بطلــب باســـم الســـيد

المهندس رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية إلـى اممانـة الفنيـة للجنـة بالقـاهرة مرفقـا بـه
بيان مفصل بمؤهالتـه العلميـة ونانجاااتـه العمليـة مـدعما بالمسـتندات ومقترحاتـه لتطـوير العمـل

بالقطــاع المتقــدم لشــغله وذلــو فــى موعــد أقصــاه  9132/ 1/ 13علــى صــندوي بريــد 912

القاهرة 1

لالستعالم

القـــاهرة  7 :ش ذذارع الط ذذاهر – رض الفوال ذذة – عاب ذذديق  /تليف ذذوق  0223225735ف ذذاكس
0223223013
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فذ ذ ذذاكس :

035051673

Email : hr@tcfegypt.org
Website : WWW.tcfegypt.org
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