
إعالن توظيف
تعلن هيئة ال�شحفيني ال�شعوديني عن رغبتها يف �شغر الوظائف التالية

 يف مقرها الرئي�شي بالريا�ض:

 )h.s.s.999@hotmail.com( تر�شل الطلبات وال�شري الذاتية على الربيد الإلكرتوين -
اأو الفاك�ض رقم: )0114878444(

2- مــــديــــــر ت�شـــويـق  1- م�شــاعـــد الأمني العــــام 
4- �شـــكــــرتــــــري 3- حمرر �شحفي لإدارة املوقع 

ال�شروط العامة:
١- ال يقل امل�ؤهل عن ال�صهادة اجلامعية )ويف�صل يف طبيعة التخ�ص�ص(.

٣ -ويف�صل من لديه لغة اإجنليزية ٢- يف�صل من له خربة �صابقة يف املجال   
٤-التفرغ التام للعمل بدوام كامل.

مهام وقدرات يلزم توفرها بكل وظيفة:

- م�شاعد الأمني العام:
١- م�صاعدة االأمني العام يف تاأدية مهام االأمانة العامة.

٢- القيام ب�اجبات االأمني العام عند غيابه.
٣- كتابة التقارير ال�صحفية، واإعداد املخاطبات املختلفة.

٤- االإ�صراف على الت�ا�صل مع االأع�صاء، ومع اجلهات ذات العالقة يف الداخل واخلارج.
5- االإ�صهام يف تعزيز قاعدة البيانات لدى الهيئة.

6- متابعة اأداء امل�ظفني الذين ي�صرف عليهم.
7- االإ�صراف على اجل�انب املالية.

8- ت�فر مهام القيادة.
9- القدرة على التعامل اجليد مع احلا�صب االآيل وا�صتخدام االأجهزة احلديثة، واالإنرتنت.

 

- مديــر الت�شويــق:
١- و�صع االأهداف الت�ص�يقية للهيئة، وتنمية امل�ارد.

٢- و�صع اخلطط لالأن�صطة املتعلقة بالت�ص�يق.
٣- تنفيذ اخلطط الت�ص�يقية، وتقييم النتائج.

٤- ت�فر مهام القيادة والتعامل مع اجلمه�ر.
5- االإملام مبهارات الت�ص�يق، والقدرة على املفاو�صة.

6- اال�صتخدام اجليد للحا�صب االآيل واالأجهزة احلديثة، واالإملام بالت�ص�يق االإلكرتوين.
 

- �شكــــرتيــــــــر:
اأعمال ال�صكرتارية املعروفة ومنها: ا�صتالم الربيد والتعامل معه، ومعاجلة االت�صاالت الهاتفية، واإعداد املرا�صالت، 
وتنظيم االجتماعات، وامل�اعيد، وا�صتقبال الزوار، وترتيبات ال�صفر، وتنظيم املحف�ظات، ومتابعة االأعمال االإدارية 

والقدرة على اال�صتخدام االأمثل للحا�صب االآيل، واإعداد التقارير واالإح�صائيات.
 

- حمرر �شحفي لإدارة املوقع )دوام جزئي(:
١- م�ص�ؤولية اال�صراف واملتابعة والتحديث للم�قع من الناحية التحريرية.

٢- القدرة على ت�صنيف االأخبار، وا�صتخدام و�صائط الت�ا�صل االجتماعي املختلفة يف الن�صر.
٣- و�صع اخلطط والت�ص�رات لتط�ير امل�قع، وتعزيز الت�صفح والقراءة، واال�صتعرا�ص.

٤- القدرة على �صياغة االأخبار، والتقارير ال�صحفية.
5- �صياغة حمت�ى �صفحات الت�ا�صل االجتماعي.

6- تقدمي تقرير دوري ح�ل امل�ؤ�صرات واالإح�صاءات املتعلقة باحلركة على امل�قع االإلكرتوين.

 - اال�صتحقاقات املالية خا�صعة للم�ؤهالت واخلربة.


