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 الهدف الوظيفي :
لدي من  املنشأة بما�� شركة رائدة بحيث يمكن�ي املساهمة �� تطو�ر الفرصة الوظيفية أن أحصل ع�� 

 . املوارد الششر�ة نالشونن ادار�ةسنوات �� مجال  خ��ات عملية أك�� من ثمان
 

 
 

 

 اوصص  الوظيفي   مددر اووارد الششر�ة الشوو  ادار�ة .
 

، نحيث أن الشـركة لـيس لـد��ا قسـم مـوارد  01/08/2015بداية عم�� �� شركة أمواج الدنلية ، بتار�خ 

 ششر�ة ، ناان جعتماد الشركة الك�� ع�� ج��اا رمي  جررااات املوظفنن عن رر�  الشركة ام ،  

 و��  لل  �لل  ��  أسيس  سسم اووارد الششر�ة والشوو  ادار�ة :

 ا السل، ، نتتدابات ، ارازات ) . سياسات الشركة الداخلية ج�شاا  •

 عمل جتفاقية م  النن  لتحو�ل رنات  املوظفنن نحماية ارور . •

 عمل جتفاقية م  صندنق املوارد الششر�ة . •

 للشركة . ا ERP )العمل ع�� تجهن� برتامج  •

 .عمل التعاميم ادار�ة •

 م .رم  بياتات املوظفنن نج�شاا ملفات له •

 التوظي، ناملقابالت ال�خصية . •

 . العقود الوظيفية •

 متاشعة مهمات العمل الداخلية نا�خاررية •

 : من ا�ي 
 
 ع�ملاد الً

 نما يتعل  ��ا . الرنات  الشهر�ة •

 . مستحقات ارازة •

 .مستحقات ��اية ا�خدمة •
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 .التذاكر السنو�ة •

 .املخالصة ال��ائية •

 :خدمات اورافق . 

 ،جدارة املمتل�ات من السيارات نالسكن املستودعات    •

 : ��المسم�  الص- 

 التأمنن. شرااتم  التفانض  •

 متاشعة جدخال عمالة الشركة بالتأمنن الص�� •

 حذف العمالة املن��ية خدما��م. •

 

 شركة هر�� ل�خدمات الغذائية  

 

  16/07/2015ج�� تار�خ  12/01/2014/ من تار�خ :  ا�خ��ة

 الوظيفي   مسا�د مشرف سسم العًسات ا�حكوميةاوصص  

 اوهام الوظيفية   

 عامل نكذل  تأشن�ات ا�خرنج نالعودة نا�خرنج ال��ائي . 3000متاشعة نجصدار رخص جقامات أك�� من  •

 القيام بإررااات بالغ الهرنب. •

 القيام بإررااات ققدان اقامة. •

 

 شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي   
 

 31/10/2013إلى تاريخ :  01/01/09/2013/ من تاريخ :  الخبرة

 اوصص  الوظيفي   مسا�د مددر الشوو  ادار�ة
 املهام الوظيفية / 

 . متاشعة عقود الشراات 

  ،متاشعـــــة عمليـــــة الشـــــراا، نتنفيـــــذ الشـــــراا، ناشـــــراف ع�ـــــ� اســـــتالم ن�ســـــليم املشـــــ��يات ج�ـــــ� ا�جهـــــة املعنيـــــة

 .ناملطابقة
 

 

 

 

 

 



 ) 2012 12 31ع�   2007 09 19( لوظيفي   مسوول أول موارد �شر�ة اوصص  ا

 اوهام الوظيفية   

 .متاشعة عقود املوظفنن 

 .متاشعة حضور نأتصراف املوظفنن نالقيام بإررااات ا�خصميات 

 . التأمينات نرتماعية قيما يتعل  الدق  نأيضا جضاقة أن جلغاا للموظفنن نالتعديل الرنات 

 .جعداد التعار�، املطلو�ة من قنل املوظفنن 

 .القيام بإررااات جرازة املوظفنن نمتاشع��ا 

 .التنسي  نجرراا املقابالت ال�خصية للموظفنن املراد مقابل��م 

 .العمل ع�� رهاز ا�رضور ناتصراف م ل اضاقة نالغاا 

 . القيام بإررااات مناشرة املوظفنن ا�جدد 

  تجديــــد نجســــتخراج رخــــص اقامــــات نكــــذل  ا�خــــرنج نالعــــودة ناملعرقــــة التامــــة ب��تــــامج القيــــام بــــإررااات

 مقيم .

 .عمل الز�ارة التجار�ة نالز�ارات العائلية من خالل موق  نزارة ا�خاررية 

 لدي املعرقة بموق  مكت  العمل نما يتعل  بإرراا تقل الكفاالت نغن�ها

 : اووهًت العللية 
 هـ )1436ا ب�الور�وس جدارة أعمال من رامعة املل  قيصل 

 الدورات المدر�شية :

 . معهد العامليةمن  دنرة حاس  آ�� جدخال بياتات نمعا�جة تصوص  ملدة ستة أشهر  •

 ELSمن معهد  دنرة لغة جتجلن�يه ملدة ثالثة أشهر  •

 : مهارات آخرى  

 جرادة جستخدام ا�راس  ا�� . •

 اتجلن�ية .متوسط اللغة  •

 

 لقرااة السن�ة الذاتية 
ً
 رز�ال

ً
 شكرا

 

 

 


