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صالحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی.
 -1تهیه و ترتیب یا انکشاف فورمه های تثبیت احجام کاری و ظرفیت بشری برای ارزیابی وزارت ارشاد ،حج و اوقاف.
 -2انجام برنامه آموزشی برای اعضای داوطلب تیم تخنیکی و آمران و مدیران عمومی همه ریاست های مرکزی وزارت در
مورد میتود و شیوه استفاده از فورمه های ارزیابی.
 -3انجام تمرین سوات )( (SWOTقوتها ،ضعف ها ،فرصت ها و چالش ها) در همآهنگی با متخصص منابع بشری ،پالیسی
و پالن و سایر اعضای تیم تخنیکی در ریاست های مرکزی و بطور نمونه ئی در چند والیت.
وظایف مدیریتی.
 -4ترتیب پالن کاری ربع وار ساالنه بخ مربوطه .
 -5مدیریت توزیع فورمه های متذکره به همه کارمندان و کارکنان ریاست های مرکزی وزارت در وقت و زمان معین و جمع
آوری دوباره آن بعد از خانه پوری معلومات توسط آنها.
 -6مدیریت وارد نمودن ارقام از فورمه های احجام کاری و ظرفیت بشری به دیتابیس از قبل تهیه شده.
 -7تهیه و ترتیب راپور مفصل و جداگانه از تحلیل ارقام احجام کاری و معلومات ظرفیت بشری با پیشنهادات و سفارشات
برخاسته از آن.
 -8تهیه و ترتیب طرح ریفورم و اصالح تشکیل در همآهنگی نزدیک با متخصص منابع بشری و ریاست منابع بشری.
 -9اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مسئول تیم تخنیکی مطابق قوانین ،مقررات و اهداف کمیسیون سپرده میشود.
وظایف هماهنگی
 -10انجام وظایف درتفاهم با تیم های ذیربط کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی.
 -11سهمگیری در تهیه و ترتیب راپور ارزیابی عمومی ریاست ها و واحدهای مرکزی وزارت.
 -12همآهنگی با تیم متخصصین جهت پیشبرد وظایف تنظیم شده درین الیحه .
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شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این الیحۀ وظایف با در نظر داشت ماده  34قانون کارکنان خدمات ملکی ورهنمود ( )NTAبا حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده
است:
 -1داشتن سند تحصیلی حد اقل (لسانس) دریکی ازرشته های (مدیریت تغییر ،پالیسی عامه ،اداره و مدیریت ،مدیریت منابع بشری وغیره)
 -2تجربه عملی مرتبط به تغییر بالخصوص ارزیابی احجام کاری و ظرفیت در یکی از ادارات دولتی از جمله شرایط ضروری ،حد اقل تجربه
کاری برای لیسانس هفت سال و برای ماستر پنج سال.
-3تسلط به زبان های رسمی (پشتو و دری) ومهارت به زبان انگلیسی درسطح متوسط.
-4مهارت های کمپیوتری تحلیل ارقام و معلومات و تهیه و ترتیب راپور و مهارت پاور پواینت.

