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آمریت استخدام
اعالن مجدد کاریابی مربوط وزارت مبارزه علیه موادمخدر
وزا رت مبارزه علیه موادمخدربه منظورسپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصالح وایجاداداره سالم به سلسله اعالن های قبلی درن ظرداردتا بست
رتبه ( )4کارشناس حکومتداری الکترونیکی را به خاطراستخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزادقراردهد،بناء به اطالع واجدین شرایط اعم ازمرد
وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خودرادر پست فوق الذکرکاندید نمایند.
عنوان بست :کارشناس حکومتداری الکترونیکی
بست رتبه )4( :
 :مالی واداری
ریاست

مجدد :

شرح وظایف:
 .1ترتیب پالن کاری در مطابقت باپالن عمومی ریاست به منظور ذیل به اهداف تعین شده.
 .2ارزیابی پروسیجر های کاری روزمره ریاست ها و تنظیم آن به شکل الکترونیکی.
 .3آموزش و رهنمایی پرسونل ادارات و تشویق آنها در استفاده از سیستم جدید.
 .4ترتیب پالن تعویضی سیستم کار جدید الکترونیکی جاگزین سیستم عنعنوی ومطالعه برای بدست آوردن اهداف اداره.
 .5توحید و تقدیم نظر های مسئولین و صاحب نظران در رابطه سیستم جدید الکترونیکی.
 .6مدیریت ،کنترل وگزارش از تمام برنامه های مرتبط به سیستم حکومتداری الکترونیکی.
 .7توسعه وانکشاف مفکوره های جدید ،نوآوری تکنالوژی جهت تطبیق خدمات بهتر حکومتداری الکترونیکی.
 .8در هماهنگی با ریاست منابع بشری برنامه های آموزشی مرتبط به نیازمندیهای کارمندان جهت ارتقای سطح دانش آنها در بخش حکومت داری
الکترونیکی با هماهنگی وزارت مخابرات و تکنالوژی.
 .9تعقیب پروسه کار ودریافت خالها.
 .11جستجوی راه های حل برای رفع مشکل.
 .11اصالح نهائی گراف کاری شعبات.
 .12ارایه گزارش ازاجراآت انجام شده بطورماهوار ،ربعوار وساالنه به رئیس مبارزه علیه مواد مخدر.
 .13اجرای و سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق قوانین ،مقررات و اهداف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

شرایط استخدام:
مقتضیات حد اقل برای این بست ،در ماده ( )7و ( ) 8قانون کارکنان خدمات ملکی ،ذکر گردیده است.
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:

 .1درجه تحصیل  :لیسانس در بخش کمپیوتر ساینس.
 .2تجارب الزم  :یک سال مرتبط به وظیفه
 .3مهارت های دیگر :
 مهارت در زبان انگلیسی.
 آشنائی کامل با قانون تکنالوژی معلوماتی.
 آشنائی کامل با سیستم .MIS

امتیازات:


معاش ماهوار مطابق سیستم جدید رتب ومعاش.

اشخاص واجدشرایط ازتاریخ نشراعالن 1397/ 9/11الی  1397 /9 /18میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ویب سایت  www.mcn.gov.afدریافت و بعد از خانه پوری دقیق دوباره
به ایمیل آدرس های  hrr.mcn @gmail.comو  csc.mocn@iarcsc.gov.afارسال نمائید .
برای معلومات بیشتر به شماره تلفون  1799454149به تماس شوید .

