إعالن توظيف صادر عن دائرة مراقبة الشركات

تعلن دائرة مراقبة الشركات وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجتها لتعبئة الوظائف الشاغرة التالية

وذلك حسب الشروط والمواصفات المبينة ازاء الوظائف ادناه-:
مكان

الوظيفة

العدد

الشاغرة

المطلوب

الوظيفة

المؤهل /التخصص

محلل مالي

شهادة البكالوريوس

(عقد شامل

في المحاسبة أو المركز

لكافة

االقتصاد أو العلوم الرئيسي

الشروط االضافية

محافظة

العالوات)

 ان يكون لديه خبرة عملية في ادارة الشركات والتدقيق الخارجي وتقديم االستشارات المالية

المالية و المصرفية

واالدارية لمدة ال تقل عن ( )10سنة

 حاصل على احد الشهادات المهنية في الرقابة والتدقيق مثل CPA/ CIA/ JCPA

1

كحد أدنى

 معرفة كافية بالتشريعات المنظمة للعمل.

 مقدرة على تحليل المشكالت واتخاذ الق اررات واالتصال واإلقناع.
 المام باللغة االنجليزية

 استخدام الحاسوب وتطبيقاته.
 قوة ودقة المالحظة.

 مهارات التعامل مع الجمهور

مبرمج

بكالوريوس في

المركز

(عقد شامل

مجال علم

الرئيسي

لكافة

الحاسوب أو اي

العالوات)

 خبرة عملية في استخدام برامج اوراكل( )Oracle Application Developmentال تقل
عن خمس سنوات :



القدرة على تنصيب واستخدام بيئة العمل الخاصه ب( & Oracle Data Base



الخبرة العملية بالتعامل مع قواعد البيانات (. )Oracle Data Base

. ) )Oracle Forms and Report(Developer Suite

تخصص ذو عالقة
كحد أدنى



1

الخبرة العملية الجيده بالعمل على( .)Oracle PL/SQL Coding



الخبرة العملية بالبناء والتطوير على ( Oracle Form & Report (Developer



يفضل من الحاصلين على شهادات (. )OCP

.))Suite

 خبرة عملية في استخدام
خمس سنوات :







برامج مايكروسوفت( )Visual Studio.NETال تقل عن

الخبرة ببناء وتطوير (. )Windows Application

الخبرة ببناء وتطوير ( ) Web Applicationبأستخدام الطرق المختلفه.
الخبرة بالعمل على

(.) JQUERY , Ajax ,Java Script , CSS, HTML File

الخبرة العملية ببناء وتطوير الخدمات الطرفية (.)WEB API & WCF Service
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مدقق قانوني
مساعد
(عقد ذا فئة
ودرجة)

محلل مالي
مساعد
(عقد ذا فئة
ودرجة)

شهادة البكالوريوس
في القانون /حقوق
كحد أدنى

مكان
االقامة
محافظة

 أن يكون حاصل على إجازة المحاماة.
1

معان

شهادة البكالوريوس
في المحاسبة أو
االقتصاد أو العلوم
المالية و المصرفية

محافظة

كحد أدنى

معان

 المام باللغة االنجليزية والحاسوب
 مهارات التعامل مع الجمهور

مكان
االقامة

 أن يكون لدية خبرة عملية ال تقل عن سنتين في أعمال الشركات.

 أن يكون لدية خبرة عملية ال تقل عن سنتين في أعمال الشركات.
1

 المام باللغة االنجليزية والحاسوب
 مهارات التعامل مع الجمهور

الشروط العامة للوظائف :
 -1ان يكون اردني الجنسية.
 -2ان يكون الئق صحياً.
 -3غير محكوم بجناية او جنحه مخلة بالشرف واالخالق العامة.
 -4ان ال يكـون المتقـدم مـن المتقاعـديين العسـكريين والمـدنيين اوالعـاملين فـي القطـاع العـام المـدني
والعسكري بما في ذلك البلديات والجامعات الرسمية.

الوثائق المطلوبة -:

 .1صورة عن بطاقة االحوال المدنية سارية المفعول
 .2صورة شخصية واحدة
 .3صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة
 .4صورة مصدقة عن شهادة التحصيل العلمي وكشف العالمات مصدقة حسب االصول من
الجهات المختصه.
 .5صورة عن معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير االردنية من و ازرة التعليم العالي
والبحث العلمي.
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 .6صورة مصدقة عن الخبرات العملية مصدقة من و ازرة الخارجية للخبرات خارج المملكة و من
مديرية العمل المعتمدة من قبل و ازرة العمل للخبرات داخل المملكة.
 .7صورة مصدقة عن الشهادة المهنية في الرقابة والتدقيق مثل  CPA/ CIA/ JCPAلوظيفة
محلل مالي.

 .8كتاب من نقابة المحامين بمزاولة المحاماة لوظيفة مدقق قانوني مساعد.
 .9يمكن التقدم على وظائف محلل مالي ومبرمج من جميع المحافظات.
.10صورة عن الدورات التدريبية التي شارك فيها المتقدم.
.11صـ ــورة مصـ ــدقة عـ ــن دفتـ ــر العائلـ ــة (صـ ــفحة معلومـ ــات اصـ ــدار الـ ــدفتر رب االسرة صـ ــاحب
العالقة).
ارجــين ممــن يجــد فــي نفســه الكفــاءة والخبـ ـرة المطلوبــة وضــمن الشــروط المحــددة مراجعــة دائ ـرة مراقب ــة
الش ــركات لتق ــديم طل ــب التوظي ــف خ ــالل الفتـ ـرة (م ــن ي ــوم االثن ــين المواف ــق  2018/9/10ولغاي ــة ي ــوم
الخميس  )2018/9/13في العنوان التالي (مبنى و ازرة الصناعة والتجـارة والتمـوين الرئيسـي الكـائن فـي
منطقة العبدلي /مديرية الشؤون االدارية والموارد البشرية في دائرة مراقبة الشركات) علماً بأنـه لـن ينظـر
بأي طلب غير مستوف للشروط والوثائق الواردة باالعالن او بعد فترة انتهاء اسـتقبال الطلبـاتو وجميـع

الوثائق غير مستردة.
مراقب عام الشركات
رمـــزي نـــزهــة
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