املسمى الوظيفي :امين مخزن فرعي
االدارة :املنطقة الجنوبية
القسم  :الخدمات املساندة
مكان العمل  :سبها
الهدف العام للوظيفة :
اإلشراف على األنشطة ذات العالقة بفحص وإستالم املواد واملعدات واألجهزة املحولة من املخزن الرئيس ي أو من املوردين
مباشرة وفرزها وتخزينها في املناطق املخصصة لها  ،كما تختص الوظيفة بضمان التخزين األمن للمواد واملعدات وإتاحتها
بشكل سلس للمخولين بإستالمها بمجرد إستيفاء اإلجراءات ذات العالقة بطلب الصرف  .فضال عن التنسيق مع اإلدارة
املعنية فيما يخص الحفاظ على املستويات املناسبة من املخزون .
املهام الفنية والتنفيذية:
 استالم املواد واملعدات واألجهزة املحولة من املخزن الرئيس ي أو املوردين والتأكد من كمياتها وأنوعها وحالتها بحسباألوراق الثبوتية الخاصة املوجودة معها  ،وتخزينها في األماكن املخصصة لها .
 توثيق الحاالت التي تكون فيها املواد أو املعدات أو األجهزة الواردة إليه في حالة غير طبيعية مثل ظهور عالماتتعرضها للكسر أو التلف أو غيره ورفع تقرير بذلك إلى رئيسه املباشر .
 توثيق البيانات واملعلومات واإلجراءات الخاصة باألصناف املخزنة في الوقت الالزم لذلك . تنظيم عمليات تخزين املواد واملعدات داخل املخزن والعمل على ترتيبها وتوزيعها وتصنيفها بشكل منظم يكفل لهاالسالمة والوقاية وعدم التلف وسرعة الوصول إليها عند إخراجها.
 تنفيذ طلبات الصرف بعد التأكد من صحة محتوياتها وتوثيق إجراءات الصرف بحسب نظام املخازن املعمول به. اإلشراف على أنشطة التحميل والتنزيل ونقل املواد لضمان سالمتها واملحافظة عليها وتقليل نسبة الحوادث بسببسوء التحميل والتنزيل.
 تطبيق أنظمة السالمة والحماية في املخزن واتخاذ االحتياطات الالزمة ضد الحريق والسرقة واملخاطر املختلفةللحفاظ على سالمة املواد املخزنة وصالحيتها.
 االحتفاظ ببطاقات املواد وإصدار املستندات لعمليات إدخال وإخراج املواد واملعدات ،وتسجيل جميع الحركاتاليومية بشكل وقتي ودقيق لتحديث بيانات بطاقات األصناف املستلمة.

-

-

املشاركة في إعداد التقارير الدورية بحركة الدوران في املخزن ،واألخذ بعين االعتبار املواد واملعدات الراكدة إليجاد
الحلول املناسبة لتحريكها وإجراء الالزم.
القيام بتفقد املواد املعدات واألجهزة املوجودة في املخزن بشكل دوري للتأكد من حالتها وظروف تخزينها وفقا
إلجراءات وسياسات الشركة.
تنفيذ عمليات الجرد الدورية ومطابقة الرصيد الفعلي من املخزون مع الرصيد الدفتري باملشاركة مع مساعده
وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى رئيسه املباشر.
إعداد تقرير حركة املخزون عن الفترة التي يكون فيها مساعد أمين املخزن الفرعي املتضامن معه في املسؤولية في
إجازة وذلك بمجرد إنتهائها  ،وتزويد املعني ورئيس وحدة املخازن الفرعية بنسخة من ذلك التقرير  ،ومباشرة
إجراءات الجرد املتعارف عليها بحضور مساعده ورفع تقرير بذلك إلى رئيس وحدة املخازن الفرعية .
إعداد التقارير الفنية الالزمة ورفعها إلى رئيسه املباشر.
القيام بأية مهام ومسؤوليات أخرى تقع ضمن اختصاصه ونطاق وظيفته وقدراته ً
بناء على تكليف من مسؤوله
املباشر.

املهام اإلدارية العامة
-

ً
االجتماع دوريا مع مرؤوسيه ملتابعة سير األعمال ودراسة املستجدات ومناقشة اقتراحاتهم واتخاذ اإلجراءات
املناسبة
اإلشراف على عملية تطوير مرؤوسيه وتحديد االحتياجات التدريبية لهم وتقييم نتائج التدريب.
اعداد التقييم الدوري املعتمد ملرؤوسيه وفقا للمواعيد املقررة مع بيان التوصيات الالزمة وفقا لنظام تقييم األداء.
متابعة تنفيذ خطط التوظيف وتحديد االحتياجات الالزمة من املوارد البشرية وفقا لنظام االختيار والتعيين.
متابعة كل ما يتعلق بمرؤوسيه من إجازات ومغادرات وغيرها وذلك.

العالقات الوظيفية داخل الشركة:
-

التنسيق مع املخازن الرئيسية فيما يخص نشاطات التحويل من وإلى املخزن الرئيس ي .
التنسيق مع اإلدارات املعنية باملخزون لتسهيل الصرف والحفاظ على مستوى املخزون وفقا لإلحتياجات
التشغيلية والقدرة اإلستيعابية للمخزن .
التنسيق مع (الحركة  ،خدمات العقارات  ،األمن والسالمة  ،صيانة املباني ) كال فيما يخصه .
التعاون مع لجنة الجرد الرئيسية لتسهيل قيامها بجرد محتويات املخزن الفرعي.
التعاون مع املراجعين املاليين التابعين ملكتب املراجعة الداخلية في حاالت الجرد املفاجئ للمخزن .

-

التنسيق مع وحدة متابعة وتقييم املخزون لتسهيل قيامها باملهام املناطة بها .

-
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املهارات واملعارف والقدرات املطلوبة :
 املعرفة بإجراءات اإلستالم وتخزين البضائع الجاهزة وصرفها .-

املعرفة التامة بأنظمة التخزين وضبط املخزون وإدارة املخازن.
املعرفة بأنظمة السالمة العامة والحماية للمخازن.
املعرفة التامة بالسياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة املخازن.
املعرفة بطرق ترميز وتوصيف وتنميط املواد ( التكويد ).
املعرفة باساليب الجرد املخزني ومعالجة املخلفات واملخزون الراكد.
إدارة الوقت /التنسيق واملتابعة.
مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين.
اللياقة الصحية والبدنية التي تستلزمها طبيعة العمل.
إجادة العمل على نظم املعلومات املخزنية.
إجادة اللغة اإلنجليزية عند املستوى الذي تتطلبه طبيعة العمل.
القدرة على تحمل ضغوط العمل ومنها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي عندما يتطلب األمر .
دقة العمل واالهتمام بالتفاصيل.
االنضباط وااللتزام باألنظمة والتعليمات.
إعداد التقارير الفنية .

املؤهل العلمي املطلوب :
درجة الدبلوم املتوسط أو العالي في املحاسبة أو اإلقتصاد أو إدارة األعمال أو اإلدارة العامة أو التجارة اإللكترونية.
الخبرة العملية املطلوبة :
على األقل خمس سنوات خبرة في مجال املخازن .
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