سياسات واجراءات

التوظيف

اجراءات التوظيف
التخطيط ﻻحتياجات الوظيفي





سياسات الحد من المصروفات
اﻹدارية.
 .١اﻻس تعانة بالمتع اونين والمتط وعين
م ن المتخصص ين وذوي الخب رة م ن
أعض اء الجمعي ة والمس تفيدين م ن
خدماتها .وفق مفاهيم وضوابط التطوع
المؤسسي .
 .٢المس اهمة واﻻس تفادة م ن الب رامج
المدعومة لتمكين الجامعيين .
 .٣عق ود التش غيل بالمهم ة او الس اعة
لﻸعمال المؤقتة









يحدد عند وضع الموازنات التقديرية في بداية كل سنة هيكل التنظ يم اﻹداري التفص يلي ف ي إط ار الخط ط التش غيلية للمش اريع المعتم د م ن
الجمعية العمومية يتم توظيف العاملين وفقا لخطط التوظيف المعتمدة من مجلس اﻻدارة.
يحدد قبل اﻹعﻼن عن الوظيفة واجبات ومسئوليات كل وظيفة والشروط الﻼزم توافرها فيمن يشغلها من مؤهﻼت علمية وعمليه
ومهارات فنية وادارية .
مصادر التوظيف · تكون اﻻولوية في شغل الوظائف الشاغرة من أعضاء الجمعي ة او أبن ائهم وف ى حال ة التع ذر ي تم اللج وء ال ى المص ادر
الخارجية .
· تتبع الجمعية اﻻساليب التالية ﻻختيار الع املين الﻼزم ين لش غل الوظ ائف الش اغرة اﻻع ﻼن بموق ع الجمعي ة اﻻلكترون ي وعب ر وس ائلها
للتواصل اﻻجتماعي إما مباشرة او باستخدام المؤسسات المتخصصة لﻺعﻼن  .أو اﻻتصال المباشرة بخريج ي الجامع ات او المعاه د الفني ة
الحاصلين على المؤهﻼت العلمية في التخصصات التي تحتاجها الجمعية أو اللجوء الى مكاتب العمل ومؤسسات التوظيف المتخصصة التي
تتولى عملية اﻻعﻼن والفرز اﻻولى بالنيابة عنها.
اختيار المرشح اﻷنسب  · ....يخضع جميع المرشحين للوظيفة ممن تم اختيارهم ﻹجراء المقابلة معهم لﻼختبارات الخطية والعملية والفنية
الﻼزمة للتحقق من مدى قدراتهم وكفاءاتهم للقيام بمهام الوظيفة المرشحين لها.
التعيين واﻻلتحاق بالعمل ....يخضع كل عامل جديد وقبل إلحاقه بالعمل لفحص طبى من قبل جهة طبية تعينها الجمعية لتأكيد صﻼحيته
الصحية للعمل ..
يتم اثبات تعيين العامل الجديد بموجب قرار تعيين يصدر بتوقيع رئيس مجلس اﻹدارة او من يفوضه.
عقد العمل ...يتطلب من العاملين الجدد توقيع عقد عمل موحد لجميع العاملين فور التحاقهم بالعمل واكتمال كافة اجراءات التعيين على ان
يتضمن ان الجمعية اطلعت العامل على الﻼئحة اﻹدارية لشئون العاملين وانه قد فهم جميع ما ورد فيها ووافق على العمل بموجبها وأن
يخضع للفترة التجريبية وفق النظام
اجراءات تحديد الدرجة والراتب والمزايا اﻷخرى ...يحدد امين عام الجمعية الدرجة والراتب والمزايا التي ستمنح للمرشح ضمن الحدود
المقررة والموضحة على وصف الوظيفة وتعتمد من مجلس اﻹدارة
يتم التأكد من إكمال المستندات في ملف العامل و احتوائه كافة المستندات التالية :
· صور شخصية عدد  ٦صور شخصية  ،صورة من البطاقة الشخصية .صورة ﻷصل شهادات المؤهل  ،شهادات الخبرة ،التقرير الطبي

