
 
 الوصف الوظيفي 

 المجموعة  التسويق  القسم  اإلبداع والتسويق 

 الوحدة  وحدة اإلبداع  المسمى الوظيفي  مصمم أول إبداعي  

 المدير المباشر  مدير أول إبداعي الموظفين التابعين للوظيفة  ال يوجد 

 الوظيفة الرئيسية 

يكون ذو إطالع ومعرفة   أن  الوظيفة يجب  لهذه  المناسب  الموظف مثل    القطاعاتاكتب  )  في الموظف  بها هذا  أن يحظى  تتطلب  التي 

(. يجب أن يكون قادر على التواصل بشكل فعال مع األقسام األخرى بالمنظمة. ويجب أن يكون  المصارف أو علم اإلدارة أو علم اإلبداع

 متحلي بأخالقيات العمل. حامل هذه الوظيفة 

 

( ستكون  للموظف  الرئيسية  الداخلية  الوظائف  المشاريع  إدارة  مثال:  الموظف  بها  سيقوم  التي  الرئيسية  الوظائف  باختصار  اذكر 

 ( والخارجية الخاصة بالقسم 

 

 المهام الرئيسية والمسؤوليات 

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 بشكل تفصيلي هنا اكتب المهام والمسؤوليات •

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهام والمسؤوليات بشكل تفصيلي هنا •

 المهارات الشخصية 

 المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنااكتب  •

 اكتب المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنا •

 اكتب المهارات الشخصية بشكل تفصيلي هنا •

 تفصيلي هنااكتب المهارات الشخصية بشكل  •

 الخبرات المطلوبة 

 ( مثال: التجارة اإللكترونيةسنوات في مجال )ثالثة إلى سنة حامل الوظيفة يجب أن يكون على األقل ذو خبرة عملية تتراوح ما بين 

 إخالء مسؤولية 

الوظيفية، ويتعين على حامل الوظيفة تطبيقها إن هذا الوصف الوظيفي يعني أن المسؤوليات والمهام المذكورة أعاله متعلقة بحامل  •

 بشكل كامل. 

  يطلبهقد يلحق الموظف حامل الوظيفة بعض األعمال التي لم تذمر في هذا الوصف الوظيفي، وعليه فأن الموظف ملزم بتطبيق ما  •

 العمل بناءاً على توجيهات المشرف أو المدير المباشر لحامل الوظيفة. 

 الوصف الوظيفي من وقت آلخر وقد يتطلب بعض التعديالت لتالئم المهام والمسؤوليات المناطة بالموظف. سيتم مراجعة هذا  •

 المتطلبات الوظيفية المذكورة تمثل الحد األدنى للقيام بهذه الوظيفة.  •

 الوظيفي.لتطبيق هذه الوظيفة بنجاح، يتعين على الموظف امتالك المهارات والقدرات المذكورة في هذا الوصف  •

 اسم حامل الوظيفة   اسم المدير المباشر  

    



 
 توقيع المدير المباشر 

 

 توقيع حامل الوظيفة 

 

 التاريخ:   التاريخ:  

 

 


