المسمى الوظيفي :موظف أرشيف
الرئيس المباشر :رئيس وحدة العالقات والتوثيق

نوع الوظيفة

 :دوام كامل

مكان العمل

 :طرابلس

الوصف العام للوظيفة :
تجميع وتصنيف وحفظ المستندات والملفات الخاصة بكل إدارات الشركة ووضع ألية سهلة ومكتوبة للوصول الى اي مستند
ورقيا ً والكترونيا ً مع األخذ في األعتبار المستندات التاريخية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية :



استالم جميع المستندات والبريد الوارد والصادر من مختلف اإلدارات والتي تحتاج الى الحفظ.
التحقق من صحة كل المستندات الواردة الى األرشيف قبل ارشفتها وتسجيلها في السجالت الخاصة وتصنيفها وحفظها في
األماكن والملفات المحددة أوال بأول وتخزينها الكترونيا في منظومة األرشيف االلكتروني.
تنفيذ عمليات التصوير للوثائق والسجالت بحسب اإلجراءات المتبعة في هذا الخصوص وترحيلها على نظام األرشفة
الضوئية (.(Scanning
التدقيق في المعلومات وتوضيحها في الوصف لكل ملف( اإللكتروني).



العمل على حفظ العقود والوثائق بطريقة منظمة يسهل الرجوع إليها عند الطلب.





التقييم السليم ألولويات االرشفة.
متابعة تحديث البيانات في منظومة األرشيف دوريا مع تقديم تقرير شهري الى المدير المباشر بها.
اتباع األ ساليب المناسبة في التعامل مع المستندات والملفات لتفادي اتالفها أو افقادها بع محتوياتها على اعتبارها
تحوي معلومات تاريخية هامة ومؤثرة .
تسهيل اجراءات اإلطالع على المستندات والملفات المحفوظة للمخولين بذلك مع مراعاة تطبيق اجراء اقرار باإلستالم.
اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على سرية المعلومات.
اجراء تقييم دوري للمكان المخصص لألرشيف واإلبالغ عن أي تهديدات أو أخطار محتملة قدد تهدد سالمة المكان
ومحتوياته مثل الرطوبة ومسببات الحرائق وغيره وله في ذلك تقديم المقترحات المناسبة لرئيسه المباشر.
رفع التقارير الالزمة لرئيسه المباشر ومنها التقارير المتعلقة بتقادم بع المستندات والملفات وذلك لغرض احالتها
للتخزين طبقا للسياسة المتبعة.
اإلشراف على عمليات تخزين المستندات والملفات المتقادمة في المخازن المخصصة لهذا الغرض.
اقتراح الحلول والصعوبات التي تواجه العمل واالبالغ عن أي مشاكل تحدث في العمل.











المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة :









إدارة الوقت.
مهارة ادخال البيانات واالرشفة اإللكترونية.
إجادة التعامل مع الحاسوب وملحقاته.
الدقة في التعامل مع المستندات.
إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة.
إجادة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتابة.
جودة الخط .

المؤهل العلمي المطلوب :



بكالوريس أو دبلوم عالي في  :المكتبات – إدارة األعمال – إدارة المكاتب – ادارة عامة.
دبلوم عالي أو مؤهل جامعي في أي تخصص اخر.

الخبرة العملية المطلوبة :
 3 سنوات للحاصلين على المؤهالت اإلدارية المشار اليها في الفقرة األولى أعاله .
 5 سنوات للحاصلين على المؤهالت المشار اليها في الفقرة الثانية.
ويشترط في جميع األحوال أن تكون الخبرة العملية في األرشفة التقليدية واإللكترونية معا.

المواصفات الشخصية المطلوبة :



القدرة على تحمل ضغط العمل والمستجدات.
القدرة على التواصل.
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