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مساعد مهندس مدني
Reference number AD-15022019

التنفيذ
بغداد
Yes

هل تحتاج سفر *
:

No

مساعد مهندس مدني
مدير المشاريع
تحسب المكافات و الحوافز حسب فترة االعمل و االنجاز و المهارة

حسب المقابلة

تعتمد على تحقيق االهداف
تعريف الدوام الكامل هو  ٨ساعات عمل يوميا باستثناء العطل الرسمية و يوم الجمعة فقط

القسم :
موقع العمل

دوام كامل
دوام جزئي
عقد مؤقت

العنوان الوظيفي
المدير المباشر
الراتب

الفترة

نوع الوظيفية

نبذة مختصرة عن الشركة
شركة طريق عدن ( للسهولة "عدن")  ،هي شركة عراقية لتقديم الخدمات الهندسية في مجاالت التصاميم المعمارية الحيوية  ،االتصاالت و
االنظمة االمنية  ،و خدمات ادارة المشاريع.
تأسست في بغداد  ٢٠١٥لتكون رائدة في مجال تقديم االنظمة المتكاملة و تعطي اعلى المعاير في جودة نوعية الخدمة المقدمة و االحترافية و
الشفافية و التي تتعدى توقعات الزبون.
تعلن شركة طريق عدن و بكل شفافية عن توفر فرصة عمل كموظف مساعد مهندس مدني يعمل في الموقع على تنظيم اعمال البناء من خالل
اعطاء النصح الفني و مراقبة العمل و اعطاء التوجية الصحيح من الجانب الفني و ضبط الجدول الزمني لتقدم العمل ،البقاء على تواصل مع
المهندس المعماري في حالة مواجهة اي مشاكل اثناء عملية..إلخ
كما يلتزم بأن يكون النقطة الفنية الوحيدة داخل الموقع بالنسبة للعمال و هو مسؤول مسؤولية كاملة عن اخذ المستويات والقياسات باستخدام
االجهزة التخصصية .باالضافة على ان يكون ملتزم بتدقيق كافة الخرائط قبل و اثناء عملية التنفيذ و يحسب الكميات و يقارنها بدقة متناهية مع
واقع الحال و تبليغ االدارة في حالة وجود فوارق كبيرة.
يلتزم كذلك بشكل صارم بكافة االسعار و المواصفات الفنية و تبليغ االدارة بكافة التفاصيل و بشكل فوري و مع ارسال تقرير يومي عن العمل
و ماهي المعوقات و كيفية تذليلها ان وجدت.
تعتبر شركة طريق عدن هي اول شركة عراقية و عربية تقدم خدمات التصاميم المعمارية الحيوية و البناء بنظرية االستدامة.
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الوصف بصورة عامة
العمل بشركة طريق عدن بصفة مساعد مهندس مدني  ،حيث تتلخص هذة الوظيفة بالعمل داخل الموقع و يجب ان ياخذ بنظر االعتبار الموقع
يكون مترب و العمل ليس عمل مكتبي و انما عمل ميداني .و ايضا تتضمن مهام مساعد مهندس المدني التالية و لكن ال تقتصر عليها:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يعتبر النقطة الوحيدة الفنية و يقدم الدعم و االرشاد للمقاولين الثانوين و العمال و الجهات االخرى التي تساهم بتسريع وتيرة
العمل.
يعتبر مسؤول مسوؤلية كاملة على المناسيب و االبعاد و باقي التفاصيل االخرى المتعلقة باالبعاد.
فحص المخططات و الخرائط للحصول على دقة في العمل.
التاكد بكل دقة من أن المواد المستخدمة و طريقة العمل هي تلبي المواصفات القياسية و تم تنفيذ العمل بدقه و يجب ان يوقع
على جميع التقارير.
االشراف على المواد القادمة للموقع و دقتها.
النقاش على االسعار للمواد و طرق التنفيذ و اعالم االدارة و المدير المباشر قبل انشاء عملية االتفاق.
النقاش و التفاوض مع االستشارين المعمارين او المدنين التمام مهام العمل بصورة دقيقه ان تطلب االمر.
النقاش مع الزبون و اعطاء تقرير كامل حول العمل اليومي.
الحضور الى االجتماع الدوري االسبوعي مع الزبون و ادارة الشركة لمناقشة اهم المواضيع التي تبرز اثناء العمل.
تسليم التقرير اليومي مع االسبوعي و الشهري.
حل المشاكل اليومين الفنية و كذلك التداول مع السلطة المحلية ان تطلب االمر.

يجب ان يتميز مساعد مهندس المدني باللباقة و حسن المظهر و القدرة على ايصال الفكرة بعبارات بسيطة و سهلة و االبتعاد عن التعقيد بالشرح
و ايضا يجب ان يكون له القدرة و القابلية على التنقل في بغداد بالوقت الحالي والعراق عموما في المستقبل .يجب على المتقدم ان يكون على
اطالع بالمشاكل التي تواجة الزبائن الذين يستخدمة التقنايات التقليدية الحالية.

التحصيل الدراسي
•

بكلوريوس هندسة مدنية مع خبرة ال تقل عن خمسة ( )٥سنوات

https://forms.gle/dqZUPJf1opJJ5AgK8

ارسال السيرة الذاتية على العنوان

1st Oct 2020

تاريخ االعالن

1st Oct 2020

تاريخ التقديم

30 Days

تاريخ النفاذ

فترة االختبار  ٣اشهر فقط و يحق للطرفين فسخ العقد في اي وقت خالل فترة االختبار.
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