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 كود الوظيفة  الوظيفي  المسمى م

 C-1/OP رئيس قطاع العمليات  1

    C-1/F مالي رئيس قطاع  2

   C-1/C رئيس قطاع تجارى 3

   C-1/Q رئيس قطاع الجودة  4

 C-1/SC رئيس قطاع سالسل االمداد  5

 C-1/HR رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون االدارية  6

    C-2/L مدير عام الشئون القانونية  7

   C-2/IA مدير عام المراجعة الداخلية  8

 IT مدير نظم وتكنولوجيا المعلومات  9

 الهدف العام لوظيفة رئيس قطاع العمليات :  ــ

والمحافظة     وأدائها  الشركة  إنتاج  عمليات  جميع  وتطوير  وقيادة  االستراتيجيات  وضع 
والتسليم تتسم بالسالسة والكفاءة بهدف الوصول إلى   لإلنتاجعليها من اجل التوصل الى حلول  

 والربحية. مستوى من األداء أفضل 

 المالي: العام لوظيفة رئيس القطاع  ــ الهدف

  النواحيوذلك من  الماليوضع االستراتيجيات وقيادة وتوجيه العمليات التابعة للقطاع          
 للشركة. العام  االستراتيجيالمالية والمحاسبية مع ضمان االلتزام الكامل باالتجاه 

 التجاري: الهدف العام لوظيفة رئيس القطاع  ــ

وقيادة       والخطط  االستراتيجيات  احتياجات وضع  وتلبية  التجاري  القطاع  أنشطة  وتوجيه 
 .للشركةمع االتجاه االستراتيجي العام  يوالتماش العمالء مع التأكد من التوافق

 : رئيس قطاع الجودةالهدف العام لوظيفة  ــ

والتأكد من ضبط       الجودة  ومعايير  نظم  وتطبيق  بوضع  المتعلقة  األنشطة  وتوجيه  تخطيط 
والعمل على    االنتاجية، خالل جميع المراحل  جودة العمليات الدخلية والخامات وجودة المنتج  

 بالشركة. جودة العمليات  فيالتحسين المستمر 

 

"عن شغل وظائفداخلي  النإعــ"   

 فيعن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية  المعدنية للصناعاتلشركة القابضة ا تعلن

 عدد من شركاتها التابعة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية طبقا لما يلى



 : رئيس قطاع سالسل االمدادالهدف العام لوظيفة  ــ

قيادة وتوجيه كافة عمليات سلسلة االمداد لتوفير احتياجات الشركة من مواد ومستلزمات      
افة مخازن الشركة ومراقبة كاالنتاج والبيع والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة ألسلوب العمل ب

 والنقل. الجمركيكافة عمليات الشحن والتخليص 

 : الموارد البشرية والشئون االداريةالهدف العام لوظيفة رئيس قطاع  ــ

المتعلقة برأس المال البشرى من جذب وتقييم  طة  وضع االستراتيجيات والخطط لكافة األنش    
وتطوير العناصر البشرية والتأكد من تطبيق اللوائح واإلجراءات المنظمة لشئون العاملين بما  
يتفق مع رؤية واستراتيجية الشركة ويشمل الدور ايضاً االشراف على الشئون االدارية واألمن  

 صلة. مسئولية قانونية ذات  أيمن  لضمان االمتثال الكامل للقوانين وحماية الشركة 

 عام الشئون القانونية : مدير الهدف العام لوظيفة  ــ

  أي لضمان عدم وجود  القانونية بالشركة وتمثيلها أمام المحاكم   النواحيإدارة وقيادة جميع      
 القانونية. مسائالت أمام الجهات 

 : المعلوماتــ الهدف العام لوظيفة مدير نظم وتكنولوجيا 

كفاءات    ورفع  لتيسير  المعلومات  تكنولوجيا  ومشروعات  أنشطة  كافة  وتفعيل  توجيه 
المش  وحل  وقيالعمليات  المعلومات  بتكنولوجيا  الخاصة  لخدمات    ادةاكل  المستمر  التطوير 

 تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع هداف الشركة واستراتيجياتها . 

 : لوظيفة مدير عام المراجعة الداخليةــ الهدف العام 

لمعايير   وفقاً  بالشركة  الخاصة  والتشغيلية  المالية  المراجعة  برامج  وإدارة  توجيه 
المستمر   والتحسين  التطوير  لضمان  الشركة  ولوائح  والقوانين  للحسابات  الدولية  المراجعة 

   قانونية.مسائالت مالية أو  أيوحماية الشركة من  لإلجراءات

 :ائفشغل الوظ شتراطاتا

 . يتناسب مع الوظيفةمؤهل عالي  •

إشرافية /ة قيادي  شغل وظائف  فيسنوات    3تشمل    نواتـــس  10ال تقل عنة  ــال الوظيف ــفي مجخبرة   •
 . نفس مجال الوظيفة في

 . يفضل الحصول على دراسات عليا مرتبطة بالوظيفة •

 . مجال العمل فيحاصل على دورات متخصصة  •

 . المتعلقة بالوظيفةإجادة الحاسب األلى والبرامج المختلفة  •

 . نجليزيةاإلإجادة اللغة  •
التقديم لشغل أحدها  يرغب في  شغل الوظائف الموضحة باإلعالن و  اشتراطاتتنطبق عليه  علي من  و

بالوظيفة  إرسال   وطلب  الخبرة  الذاتية وشهادات  لها  التيالسيرة  الترشح  في  البريد   يرغب  عبر 
مع ذكر كود الوظيفة بالعنوان وذلك في موعد أقصاه    Job@micor.com.eg اإلليكتروني

 . 10/4/2022الموافق  األحديوم 
 

 . بعد هذا التاريخبدون كود الوظيفة أو   ترد يعتد بأي طلبات لن


