رئيس إدارة التطوير المهني (الشهادات املهنية)
مقدمة:
بادرت أيويف قبل قرابة عشر سنوات إىل إطالق أول شهادتني (زمالتني) مهنيتني يف الصناعة املالية اإلسالمية ،ومها:
 "شهادة املراقب واملدقق الشرعي املعتمد "CSAA "شهادة احملاسب اإلسالمي املعتمد "CIPAوقد أدت هاتان الشهادتان دوراً حموريا مهماً؛ حيث اجتاز اختبارمها ،وحصل عليهما ،قرابة  0811من املهنيني واملختصني
مما كان هلا أثر إجيايب كبري على مسريهتم العلمية واملهنية .وقبل قرابة العامني فقد أطلقت أيويف مشروعاً كبرياً لتطوير شهادة
احملاسب اإلسالمي املعتمد ( )CIPAبشكل جذري ،والذي سيدشن خالل أسابيع قليلة مبشيئة اهلل ،كما مت إطالق
مشروع تطوير الشهادة األخرى ( )CSAAوالذي يُتَوقَّع أن يكتمل يف بداية عام  8108مبشيئة اهلل.

وكجزء من تطوير هذا املشروع الكبري ،فإن من أهم أولويات أيويف حالياً البحث عن مدير للزماالت املهنية اليت تقدمها

(يكون ارتباطه اإلداري باألمين العام أليوفي) ،يكون مسؤوالً عن إدارة كل ما يتعلق هبذا النشاط من عمل فين وتسويقي
وإداري وتنسيقي وعلمي ،وغري ذلك مبا يتضمنه ذلك من التعامل مع مجيع األطراف ذات العالقة داخل أيويف ملل :اجمللس
االستشاري املختص باإلشراف على الزماالت املهنية "جملس التطوير املهين ( ،")AEBأو خارج أيويف ملل :معاهد ومراكز
التدريب واملؤسسات املالية اإلسالمية واجلامعات وهيئات احملاسبة احمللية واجلهات املصدرة للزمالت املهنية الشبيهة وغريها.
كما إن مما يشمله نطاق عمل إدارة هذا القسم ،التخطيط والتصميم املتكامل للخدمات التعليمية املهنية؛ وتنفيذ ومراقبة
وإدارة سري العمل داخلياً وخارجياً والعمليات املرتبطة به ،والتفاوض على العقود ووضع شروط التعاقد وجتديد االتفاقيات
مع األطراف ذات العالقة ،وإدارة املبيعات وتنميتها ،وحتديث حمتوى برامج التطوير املهين ،ومتليل أيويف يف عالقتها مع
الصناعة املالية اإلسالمية يف هذا اجملال لضمان التميز للشهادات املهنية وحتقيق مستهدفات أيويف فيها.

المهام الوظيفية والمسؤوليات األساسية:
 العمل بشكل وثيق مع األمني العام ورئيس قسم التسويق وجملس التطوير املهين ( )AEBلتصميم وإدارة خدماتالتدريب والزماالت املهنية.
 إدارة مجيع ما يتعلق بتصميم وتطوير وختطيط برامج التطوير املهين ،ومجيع الفعاليات املتعلقة هبا. حضور اجتماعات األعمال واملؤمترات وتقدمي ما يتعلق بربامج أيويف للتطوير املهينManaging professional development department as a sustainable segment and achieve the
performance targets.

-

 تطوير وحتسني سري العمل ونظم التسجيل واجلدولة والتخطيط وتنفيذ اختبارات الزماالت املهنية وما قبلها ومابعدها.
 وضع وختطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات املبيعات لقسم التطوير املهين وفقا خلطط العمل املتفق عليها.-

تطوير املبادرات املناسبة لبناء قنوات املبيعات والعمل باستمرار لتلبية أو جتاوز املستهدفات.

 التنسيق مع فريق التسويق واإلدارة لتصميم خطط التسويق ومحالت املبيعات ،وتتبع األداء وتقدمي تقرير عنالنتائج بشكل دوري لإلدارة.
 إقامة عالقات اسرتاتيجية مع املعاهد ومراكز التدريب واجلامعات واهليئات املهنية.-

توسيع انتشار برامج أيويف يف السوق عن طريق االتصال واالجتماع مع مديري املوارد البشرية والتدريب
الستعراض الشهادات وخدمات التدريب.

 بناء وتوسيع وضع السوق من خالل حتليل سوق التدريب املهين واقرتاح مسارات جديدة وفقاً الحتياجاتالصناعة املالية اإلسالمية.

 -اإلشراف والتنسيق لتحديث وتطوير مناهج برامج التطوير املهين بشكل دوري ومستمر.

المؤهالت والتعليم:
 املؤهل األكادميي أو املهين املناسب. احلد األدىن من اخلربة  7سنوات (ويفضل يف برامج التطوير املهين والزماالت املهنية أو التدريب). خربة يف التفاوض على العقود والعالقات التعاقدية. خربة يف إعداد وتقدمي العروض التقدميية. خربة يف حتليل بيانات املبيعات والرحبية وإعداد العروض املالية. مهارات احلاسب اآليل املتوائمة مع طبيعة العمل. -اخلربة يف التسويق اإللكرتو،ي ،تُ َعد مزية تفضيلية.

اللغة ،المهارات التحليلية:

 اإلتقان الكامل للغتني العربية واإلجنليزية (كتابة وقراءة وحمادثة) إدارة العالقات القدرة على إدارة املشاريع القدرة على الوفاء باملواعيد النهائية والعمل مهنياً حتت ضغوط العمل ويف الظروف االستلنائية ،مع القدرة علىحل املشاكل.
 الفاعلية واملبادرة يف التواصل عرب الربيد اإللكرتو،ي واهلاتف باإلضافة إيل التواصل الشخصي. توقع االحتياجات احملتملة وإجياد احللول املمكنة. القدرة على دراسة السوق من خالل الوسائل املختلفة. القدرة على حتديد األولويات. -القدرة على قراءة وحتليل وتفسري املعطيات ،واملستندات ،واملواد التعليمية.

