
 الخارجيه و إدارة المشتريات المحليهمدير  : الوظيفه

افة عمليات ـة كـابعـذ و متـط و تنفيـتخطين ـى عـه بشكل رئيسـهذه الوظيفه مسئول : المسئوليه العامه

كاإلتصال ــ  ) إجراءات الشراء المحليه و الخارجيه و مايتبعها من أنشطه أخرىو

 . ــ عقود الشراء ............... ( التفاوض

 : المهام و المسئوليات المحدده

 . قيادة فريق العمل فى أقسام المشتريات المختلفهــ 

 . المشاركه فى وضع خطة المشتريات السنويه بالتنسيق مع اإلدارات المعنيهــ 

سياسة التعامـل فى الشــراء تخطيط و تنفيذ سياسـات الشراء وإختيار الموردين المناسبين و تحديد ــ 

 الــداخلــى و الخارجى .

 . الخارجين و المحليين الموردين قبل مـن الشـراء لعمليــات أفضــل تسهيـــالت و شــروط علـــى الحصــول ــ

 . األخرى المؤثره العوامل و األسعار عروض و الشراء طلبات تحليل ــ

 . بالموردين المحليين و الخارجين اإلشراف على إعداد قاعدة بيانات خاصهــ 

 . التسويق و المبيعات تىع إدارـق مــبالتنسي وات ــريــبالمشت اصهــالخوق ــات الســى دراســراف علــاإلشــ 

 . ى تحديد اإلحتياجات المطلوبه من قبل األقسام المختلفه و إصدار طلبات الشراء الخاصه بهاــراف علــاإلشــ 

  ــ األسعار عروض ــ السوق دراسة)  من الشراء عمليات لتنفيذ الالزمه الفنيه اإلجراءات على اإلشراف ــ

 ............... ( . التسليم و الشحن أعمال ــ التوريد أوامر

الشراء بكفاءه و إنسيابيه ات كد من إتمام عمليأالمخازن ــ المبيعات ــ الماليه ــ للت تاإدارــ التنسيق مع 

تخدام األمثل للموارد وفير البضائع المطلوبه فى األوقات المحدده و باإلســى تــم فــيسه بالشكل الذى

 . الماليه المتاحه

 عمليات الشحن و اإلشراف عليها . متابعةــ 

 ــ إجراء المراجعات النهائيه لكافة األعمال المتعلقه بعمليات المشتريات و إعتمادها .

الدوريه عن السلع و البضائع بالمخازن و عالقتها بمعدالت البيع على مستوى ــ إعداد التقارير و الدراسات 

 به .  مخزون أكثر من المسموح دسـتك  عــه لمنــراءات التصحيحيـــاذ اإلجـــاف و إتخــام و األصنـــاألقس

 : معايير شغل الوظيفه

 . التعليم : مؤهل عال مناسب و يفضل فى إدارة األعمال

 . إجادة اللغه االنجليزيهاللغات : 

 . شركات مماثله لنشاط الشركه فى سنوات فى مجال الوظيفه المطلوبه 7الخبره : خبره عمليه ال تقل عن 


