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بطاقة البرنامج التدريبي
مسمى الوظيفة

مشرف المشتريات
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الوصف الوظيفي
اإلشــراف علــى األنشــطة اليوميــة لمهمــة الشــراء .وتقــوم هــذه الفئــة بمراجعــة قــرارات وأوامــر الشــراء ،وعقــود البائعيــن ،وكذلــك اإلشــراف علــى
طلــب المــواد واللــوازم مــن البائعيــن.

الواجبات والمهام الرئيسية









إدارة االتصاالت للمساعدة في عملية الشراء والمشتريات لجميع إمدادات ومعدات المنشأة.
تحليل مجموعة من العمليات لوضع التوصيات واألسعار.
 تقييم عروض األسعار والتنسيق مع البائعين لتقديم العطاءات التنافسية المطلوبة وتحليل أداء البائعين لتحسين عملية الشراء.
تأسيس والحفاظ على عالقات مهنية مع جميع الموردين وإعداد تقارير إدارات المشتريات.
تقديم الدعم لمدير المشتريات لتخطيط وتنفيذ عمليات الشراء وتوفير واجهة فعالة مع جميع اإلدارات.
االحتفاظ بسجالت لتقديم الوثائق المطلوبة ومراجعة حسابات االمتثال.
 اإلشراف على فريق الشراء واإلشراف على أنشطة العمل اليومية.
المشاركة في االجتماعات ،وتدريب الموظفين الجدد ،وإجراء دورات للتعريف بالعمل.
الكفاءات األساسية

المعرفة

درايــة بعمليــات وطــرق الشــراء والمشــتريات ،وتقييــم عــروض األســعار وطلبــات تقديــم العــروض ،وإدارة
الواجبــات اليوميــة للموظفيــن ،والسياســات واإلجــراءات ،والتفــاوض علــى العقــود.

المهارات الفنية

القــدرة علــى اإلشــراف علــى أنشــطة التدقيــق ،وتقييــم أوامــر الشــراء والمدفوعــات ،ومســاعدة فريــق
الشــراء للقضــاء علــى أي تضــارب ،ومراجعــة شــروط وأحــكام العقــد.

السمات المطلوبة للصالحية لهذه
ِّ
الوظيفة

مهــارات اتصــال شــفهية وكتابيــة ومهــارات قياديــة جيــدة مــع وعــي تجــاري والقــدرة علــى التكيــف مــع
احتياجــات العمــاء المختلفــة وتطويــر والحفــاظ علــى عالقــات عمــل ناجحــة.

متطلبات الوظيفة
المؤهل العلمي

دبلوم تقني متقدم أو شهادة جامعية متوسطة

التخصص

دراسات األعمال ،الشراء والتوريد ،أو مجال دراسة ذي صلة

الشهادات واإلجازات المهنية

معهد تشارترد للشراء والتوريد ()CIPS

الخبرة

 5سنوات أو أكثر في مجال عمل ذي صلة بالشراء

معلومات أخرى متعلقة بالوظيفة
المسميات الوظيفية ذات الصلة

مشرف المشتريات والتوريد

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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