
Quali�cation and Experience:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• �fteen years Master/ eighteen years 
Bachelor of experience in relevant �eld.
 
 • Management, Leadership & coaching.

• Problem solving & critical thinking. 

• Verbal and written communication 
skills.

• Outstanding communication (Verbal & 
written) and Interpersonal.

• Good knowledge of Microsoft Word, 
Excel and PowerPoint.
  

  المسمى الوظيفي       : مدير المياه والصرف الصحي
المؤهل                          : بكالوريوس /  ماجستير

التخصص                       : الطاقة أو ما يعادلها  أو أي مجال آخر ذي صلة
رمز الوظيفة                   : 016

 

الواجبات والمسؤوليات األساسية

 مراقبة  تطبيق  المعايير الخاصة  باللوائح الفنية
لقطاع المياه والصرف الصحي

التوصيات  حسب حاجة العمل و إجراء  تقديم 
وفًقا الموارد  وتخصيص  التقنية،   التحقيقات 

لذلك وإدارة تنفيذ العمل

والتنسيق بالتحقيق،  الخاصة  التقارير   إعداد 
نتائج لمعالجة  الصلة  ذوي  لهم  المرخص   مع 
 التحقيق ومراقبة تنفيذ خطط العمل الموصى

بها

 إدارة جميع عمليات التدقيق والتفتيش الفنية
 لقطاع المياه والصرف الصحي التي تضطلع
األهداف تحقيق  ضمان  أجل  من  الهيئة،   بها 

والوفاء بالجداول الزمنية

القواعد مراجعة  مجالس  في  الهيئة   تمثيل 
قواعد وتطوير  تنفيذ  في   والمساهمة 

الصناعة

 عمل المذكرات الفنية والتقارير الفنية ومذكرات
االجتماعات

بإدخال المطلوبة   التوصيات  وتقديم   مراجعة 
قطاع في  الفنية  المعايير  على   تعديالت 
إلى معايير باإلضافة  الصحي  والصرف   المياه 

أو متطلبات التخطيط المطبقة في القطاع

المؤهالت والخبرات

اذا كان  حاصال على درجة   خمسة عشر عاًما 
حاصال كان  اذا  عاًما  عشر  ثمانية   /  الماجستير 

على درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

العمل فرق  قيادة  مجال   في  خبرة   لديه 
في تساهم  خبرة  لديه  الموظفين    وتحفيزة 

رفع قدراته للعمل تحت الضغط

حل المشكالت والتفكير النقدي 
                                                                                                     

القدرة على حل المشكالت
                                                                                                       

مهارات االتصال الشفوي والكتابي
                                                                                                
والمكتوب) (الشفوي  المتميز   التواصل 

والشخصي
                                                                          

 معرفة جيدة ببرامج ميكروسوفت وورد واكسل
وبارو بوينت
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ترفق السيرة الذاتية كصيغة    وورد على اإليميل                          مع الرمز الوظيفي
آخر موعد للتقديم 17 يناير 2021

 hr@apsr.om
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لقواعد المرخصة  الشركات  تطبيق    مراقبة 

ومعايير القطاعات المعنية
                                                           

المرخص إستجابة   مدى  متابعة  و   مراقبة 
المختلفة الهيئة  ولتعليمات  لتوجيهات   لهم 

المتعلقة بالجوانب الفنية ألعمالهم

word


