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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة

مندوب المشتريات

رمز ENSCO

332301

الوصف الوظيفي
اختيــار وشــراء البضائــع أو المــواد أو الخدمــات أو الســلع نيابـ ًـة عــن المؤسســات و المنشــآت الصناعيــة والتجاريــة والحكوميــة أو غيرهــا .وتقــوم هــذه
الفئــة بتنظيــم إجــراءات المناقصــات ،واختيــار المورديــن.

الواجبات والمهام الرئيسية











تحديد أو التفاوض على شروط وأحكام العقد ،أو إرساء عقود الموردين ،أو التوصية بإرساء عقود شراء المعدات والمواد الخام والمنتجات
والخدمات والبضائع إلعادة بيعها.
الحصول على معلومات عن المتطلبات والمخزون ووضع المواصفات الكمية والنوعية ليتم شراؤها والتكاليف وتواريخ التسليم وشروط العقد األخرى.
شراء معدات عامة ومتخصصة أو مواد أو خدمات تجارية الستخدامها أو لمزيد من المعالجة عن طريق المؤسسة.
الدعوة للمناقصة والتشاور مع الموردين ومراجعة عروض األسعار.
شراء البضائع إلعادة بيعها في مؤسسات البيع بالتجزئة أو الجملة.
دراسة تقارير السوق والمجالت التجارية ومواد ترويج المبيعات ،وزيارة المعارض التجارية وصاالت العرض والمصانع وفعاليات تصميم المنتجات.
اختيار البضائع أو المنتجات التي تناسب متطلبات المؤسسة بالشكل األمثل.
إجراء مقابالت مع الموردين ،والتفاوض على األسعار والخصومات وشروط الدفع وترتيبات النقل.
اإلشراف على توزيع البضائع على المنافذ والحفاظ على المخزون بكميات مناسبة.
وضع جداول التسليم ،ورصد التقدم ،واالتصال بالعمالء والموردين لحل المشاكل.
الكفاءات األساسية

المعرفة

وتتبــع نفقــات الميزانيــة ،وعالقــات
درايــة بــإدارة المشــتريات والتوريــد ،والمشــتريات ،وتقنيــات التفــاوض،
ّ
البائعيــن ،وخدمــة العمــاء ،ومهــارات التوثيــق ،وأســاليب وإجــراءات التصنيــع ،وجــودة التصنيــع ،وحســاب
التكلفــة ،واإلدارة العامــة للمكاتــب.

المهارات الفنية

القــدرة علــى شــراء الســلع والخدمــات الالزمــة للمنشــأة والقــدرة علــى تقييــم ظــروف الســوق ومختلــف
المورديــن.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

ـن
مهــارات ممتــازة فــي االتصــال والتعامــل مــع اآلخريــن ومهــارات تنظيميــة مــع ذهنيــة تحليليــة قويــة وعيـ ٌ
فاحصــة للتفاصيــل وعقليــة تجاريــة.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

دبلوم تقني متقدم أو درجة تطبيقية

التخصص

إدارة األعمال أو مجاالت دراسة متالئمة مع الوظيفة

الشهادات واإلجازات المهنية

معهد تشارترد للشراء والتوريد ()CIPS

الخبرة

 5سنوات أو أكثر من الخبرة المثبتة كوكيل شراء أو دور ذي صلة

معلومات أخرى متعلقة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

مشتري ،وكيل شراء

المجموعة الصناعية
المستوى المهاري
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الراتب الداللي
المرشحون المحتملون للوظيفة

البرنامج التدريبي
محتوى البرنامج التدريبي:



* تتحــدد ســاعات التدريــب الموجــه لــكل
مجموعــة وفــق تحليــل نتائــج التقييــم
الســابق للتدريــب.



مخرجات البرنامج التدريبي





اللغة اإلنجليزية  : 1مهارات اللغة اإلنجليزية العامة من  600 – 120ساعة للوصول للمستوى
المتوسط (وفق الحاجة)
اللغة اإلنجليزية  : 2لغة إنجليزية تخصصية (خاصة بالوظيفة المستهدفة) من  120 – 60ساعة
(وفق الحاجة)
مهارات نظم المعلومات :من  120 – 60ساعة تدريبية (وفق الحاجة التدريبية)
المهارات الوظيفية :من  240 – 120ساعة (وفق اإلحتياجات التدريبية).
التدرب على رأس العمل 160 – 120 :ساعة

المقدرة على القيام بجميع الواجبات و المهام الرئيسية للوظيفة المستهدفة
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