الیحه وظایف پستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعالن پست:
انجنیر ساختمان
عنوان وظیفه:
4
بست:
تحصیالت عالی
وزارت یا اداره:
ریاست اداری و زیربنا
ریاست:
کابل
موقعیت پست:
1
تعداد پست:
آمریت زیربنا ها
گزارشده به:
از کارمندان ندارد.
گزارشگیر از:
کود نمبر:
/
/
تاریخ بازنگری:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه :طرح  ،دیزاین  ،مراقبت و برآورد پروژه های ساختمانی وزارت تحصیالت عالی بمنظور تطبیق پالن های انکشافی وزارت.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .１وظایف تخصصی :



طرح و دیزاین نقشه های ساختمانی مطابق نورمها و ستندرد های جهانی بمنظور تطبیق آن در پروژه های وزارت تحصیالت عالی.



طرح نقشه های ساختمانی پروژه های وزارت تحصیالت عالی به همکاری و هماهنگی وزارت شهر سازی و شارولی کابل بمنظور تنظیم بهتر آن.



مراقبت  ،از ساختمان تعمیرات پروژه های مربوط وزارت تحصیالت عالی بمنظور تطبیق درست نقشه های مربوط.

 .２وظایف مدیریتی:



ترتیب ترتیب پالن کاری ماهوار ،ربعوار درمطابقت با پالن کاری ریا ست مربوطه جهت رسیدن به اهداف پالنی.



اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات  ،مطابق قوانین  ،مقررات واهداف وزارت سپرده میشود.

 .３وظایف همآهنگی:


ارایه مشوره های فنی و مسلکی به مدیریت مربوطجهت رفع مشکالت طرح ودیزاین مراقبت وبرآورد نقشه های پروژه های ساختما نی.



ایجاد هماهنگی با سایر بخش ها مربوط بمنظور رفع نواقص تخنیکی نقشه های پروژه های ساختمانی.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این الیحه وظایف با در نظرداشت مواد ( ۸ ،۷و  )۳۴قانون کارکنان خدمات ملکی با اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی:
داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته ( انجنیری سیول ) و به در جات بلندتر تحصیلی در رشته فوق ترجیح داده می شود.
تجربه کاری:
حد اقل یک سال تجربه مرتبط به وظیفه.
مهارت های الزم:
.1
.2

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه Auto CAD ،و .Office

یادداشت :افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست در خواست داده میتوانند.

