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إعــــــــــــــــــالن

يف شأن الرتشيح لشغل منصب
مدير مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
وزارة الشباب والرياضة
تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الرتشيح لشغل مدير مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة
موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة.

شروط الرتشيح :
يفتح باب الرتشيح يف وجه املرتشحات و املرتشحني املستوفني للشروط التالية :
 .1أن يكون املرتشح (ة) من جنسية مغربية؛
 .2أن يكون من بني األطر العليا املنتمني إلدارات الدولة أو اجلماعات الرتابية أو املؤسسات العمومية أو القطاع اخلاص.
 .3أن يكون املرتشح (ة) حاصال على دبلوم أو شهادة عليا تسمح بالتعيني يف السلم احلادي عشر ( )11أو إحدى
الشهادات املعادلة هلا طبقا للمقتضيات النظامية اجلاري بها العمل؛
 .4أن يتوفر على أقدمية مهنية ال تقل عن  11سنة باإلدارات العمومية أو اجلماعات الـمحلية أو املؤسسات أو املقاوالت
العمومية أو القطاع اخلاص أو املنظمات الدولية؛
 .1أن ميتلك مؤهالت و كفاءات عالية متكنه من القيام باملهام املنوطة به و خاصة يف اجملاالت التالية:
 اإلملام بالقوانني والنصوص واملساطر و املؤطرة للعمل اإلجتماعي والسيما ألنشطة املؤسسة؛ التوفر على خربة يف جمال تدبري املوارد املالية؛ اإلملام بتقنيات تدبري ومتويل وتتبع تنفيذ املشاريع؛ التوفر على معرفة يف جمال تدبري املصاحل واخلدمات اإلجتماعية؛ التوفر على خربة يف جمال التخطيط والتواصل وقيادة املفاوضات وتدبري اخلالفات؛ -التوفر على اخلربة الكافية يف جمال التدبري وخصوصا التدبري التعاقدي (األهداف  -النتائج).

ملف الرتشيح :
 يتكون ملف الرتشيح من:

طلب الرتشيح موجه إىل السيد وزير الشباب و الرياضة؛



املطبوع النموذجي املوحد الذي يعبئه املرشح أو املرشحة والذي ميكن حتميله من املوقع اإللكرتوني لوزارة
الشباب والرياضة www.mjs.gov.ma:أو البوابة اإللكرتونية للتشغيل العمومي:

www.emploi-public.ma



السرية الذاتية للمرشح (ة) حتمل الصورة الفوتوغرافية و الرقم اهلاتفي و العنوان االلكرتوني؛



مشروع لتطوير املؤسسة يتعني أن يندرج بصفة عملية يف إطار املهام املسندة للمدير ،يضم كيفية تدبريها



و تطوير العمل بها لتنفيذ الربامج و التدابري ذات الصلة؛

؛

إيداع ملف الرتشيح :

يودع ملف الرتشيح يف أربعة نظائر لدى كتابة مديرية املوارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة مقابل وصل
إيداع ،إىل غاية يوم اإلثنني  21يونيو  1122خالل أوقات العمل املعمول بها باإلدارات العمومية كما ترسل نسخة
كاملة من امللف عرب الربيد اإللكرتوني  candidatures@mjs.gov.maداخل اآلجال احملددة.

