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بعد عناء مرحلة التأسيس وصياغة خطة 
العمل يواجه صاحب العمل احلر عملية مفصلية 
في مسار مشروعه التجاري، وهي عملية مستمرة 
عل����ى مدى عمر الش����ركة وتترتب عليها أمور 
عديدة من شأنها حتديد مصير املشروع، ولذلك 
فه����ي حرجة ومهمة، لذلك يجب علينا أن نقف 

ونسلط الضوء على عملية التوظيف.
أهمي����ة هذه العملية تأتي م����ن إمياننا مبا 
أوردن����اه في مقال 3 ماي����و 2010 وهو أن قلب 

الشركة الناجحة النابض هو املوظفون.
اخلطوة األولى في عملية التوظيف تبدأ من 
عندك عزيز القارئ، فعلى صاحب العمل أن يحدد 
بش����كل واضح وصريح ما هي حاجة الشركة، 
وبالتالي ما هي صفات الشخص املطلوب، وما 
هي املهام واملسؤولية املناطة باملنصب الشاغر؟ 
وهذه التساؤالت لن تتم اإلجابة عليها إال بوجود 
 ،)Job Descirption( وصف دقيق للوظيفة الشاغرة
وفيما يلي العناصر األساسية املكونة للوصف 

الوظيفي املهني:
1 � اخلبرة املهنية السابقة املطلوب توافرها فيمن 
سيشغل الوظيفة، وما هي نوعية هذه اخلبرة 

هل هي خبرة فنية أم إدارية أم ميدانية؟
2 � مس����توى التأهيل الدراس����ي للمتقدم الى 

الوظيفة.
3 � حتدي����د امله����ارات أو املؤهالت املتخصصة 

املطلوبة للقيام بالوظيفة.
4 � حتديد بشكل واضح وغير قابل للشك األهداف 
واملسؤوليات املناطة باملوظف صاحب الوظيفة 
ومعايير تقييم األداء وامل����دة الزمنية املتاحة 

للموظف لتحقيق أهدافه.
5 � اختيار الش����خص أو اجلهة املس����ؤولة عن 

تقييم أداء املوظف.
6 � توفير عرض كامل للمزايا املادية وغير املادية 

مبا في ذلك احلدود القصوى والدنيا لهذه املزايا 
في سياق كل مدة زمنية خاصة للتقييم.

7 � تعريف املتقدم على الوظيفة بأوقات ومواقع 
وجداول العمل اخلاصة بالوظيفة.

8 � س����رد مفّصل للعملي����ات واملهام اخلاصة 
بالوظيفة مبا في ذل����ك حتديد موقع الوظيفة 
في إطار مجمل عمليات الشركة، وذلك لتوضيح 
املسؤوليات الواقعة على من يشغل هذه الوظيفة 
في سياق املدخالت التي يتعاطى معها واملخرجات 

املطلوبة منه. 
وفي املقابل يجب على صاحب العمل احلذر 

من:
1 � توظيف أي شخص من أسرتك أو أحد أصدقائك 
»ألنك انت وش����ركتك في غنى عن اإلحراج..«، 
إال في حال توافر ماسبق ذكره في »صاحبك«، 
ولكن يجب علينا االشارة الى أننا نؤمن ونحث 

على »إنك تكون عوج لدرجة العدالة«.
2 � تولي����ف متطلبات الوظيف����ة على املوظف 

املستهدف.
3 � الغموض واستخدام أسلوب املخابرات السرية 

في عملية التوظيف.
4 � عدم الشروع في عملية التوظيف إن لم تكن 

قادرا على حتمل األعباء الناجتة عنها.
5 � اتباع سياسية أقل األسعار في حتديد الفائز 

بالوظيفة
عزيزي القارئ لم يكن عنوان هذا املقال سؤاال، 
إمنا عبارة نسعى من خاللها إلى التأكيد على أن 
التوظيف ليس إال عملية مهمة أساسها االعتماد 
على وضوح الرؤية والتحضير املسبق واملهنية 
في العمل، فتذكر أن سالمة قلب الشركة هي من 

سالمة إجراءات عملية التوظيف .
وفي النهاية... دعوة من أيديليتي للعدالة 

وحسن االختيار.

زاوية أس��بوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

التوظيف.. علم أم فن!

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

»البشر والكاظمي« تطلق أسبوع الخدمة لـ »مرسيدس«
في محطة الخدمة بمنطقة الري بواسطة خبراء من الشركة ومهندس المصنع بألمانيا

فحص مجاني الحدى سيارات مرسيدس  رالف جيير وكانوارجيت سينغ ومايكل هولر في مركز اخلدمة مبنطقة الري

)محمد ماهر(لقطة جماعية يتوسطها رالف جيير وكانوارجيت سينغ مع مسؤولي مركز اخلدمة

فنيو الشركة مع املهندس كوو 

أحمد مغربي 
أطلق����ت ش����ركة البش����ر 
امل����وزع املعتمد   � والكاظمي 
لس����يارات مرسيدس بنز في 
الكوي����ت � عرض����ا حصريا 
لعمالئه����ا احمللي����ن، حيث 
الفرصة بلقاء  س����تتيح لهم 
خبراء مرسيدس في أسبوع 
اخلدمة لع����ام 2010 والتمتع 
بأس����بوع خدم����ة متكام����ل 
لسيارات مرسيدس في محطة 
اخلدمة في منطقة الري خالل 
الفترة بن 12 وحتى 17 يونيو 

اجلاري.
وبه����ذه املناس����بة عقدت 
الشركة مؤمترا صحافيا أمس 
للتعرف على أسبوع اخلدمة 
حيث قال مدير اخلدمة بشركة 
البشر والكاظمي رالف جيير انه 
ميكن لعمالء الشركة إحضار 
سياراتهم ليتم فحصها مجانا 
فحصا شامال بواسطة خبراء 
املصنع بالش����ركة ومهندس 
املصن����ع بأملاني����ا املهندس 
كوو الذي جاء خصيصا من 
ش����توجتارت ليرافق خبراء 
شركة البش����ر والكاظمي في 
دعم عمالء مرس����يدس � بنز 
باملعلومات الفنية بخصوص 

خدمة وصيانة السيارات. 
وأضاف جيير قائال: »مع 
ق����دوم فصل الصي����ف ومع 
األح����وال املناخية القاس����ية 

متقدم����ا من خ����الل املزج بن 
نش����اطات قسمي املبيعات وما 
املبيعات بالشركة وأيضا  بعد 
من خالل دعوة مهندس املصنع 
من أملانيا حلضور هذه املناسبة 
ومرافق����ة فريق خبراء اخلدمة 

بشركة البشر والكاظمي.
من جانبه ق����ال مدير قطع 
الغيار بشركة البشر والكاظمي 
كانوارجيت سينغ: »انه وبجانب 
الفحص املجاني، ميكن  خدمة 
لزائ����ري أس����بوع اخلدمة في 
ش����ركة البش����ر والكاظمي ان 

جدا سيكون على مالكي سيارات 
مرس����يدس – بن����ز ان يقوموا 
بفحص سياراتهم من أجل راحة 
بالهم وسالمتهم، ونحن نسعد 
بإقامة أسبوع اخلدمة بالتعاون 
مع قسم املبيعات وقسم ما بعد 
البيع لنؤكد اهتمامنا بسيارات 

عمالئنا«.
وأوضح أن ش����ركة »البشر 
والكاظمي« قامت بتقدمي أسابيع 
خدمة عديدة خالل الس����نوات 
املاضي����ة ولكن في ه����ذا العام 
ستقدم الشركة أسبوع خدمة 

يحظوا بعروض خاصة تشمل 
خصومات على أس����عار قطع 

الغيار واإلكسسوارات«.
وأضاف أن عمالء الش����ركة 
س����يمكنهم أن يحصل����وا على 
متعة قيادة جتريبية لس����يارة 
صالون أو جيب من مرسيدس 
وميكنهم تثمن سياراتهم احلالية 
باإلضافة إلى خدمة الواي فاي 
املجانية في احملطة ليتمكنوا من 
التصفح واالختيار بن أحدث 
املتاحة  باقات االكسس����وارات 
لس����ياراتهم مع التمتع برؤية 

أحدث ڤيديوهات مرسيدس – 
بنز التكنولوجية خالل انتظارهم 
لتس����لم تقري����ر نتائج فحص 

السيارة.
جتدر االشارة الى أن عمالء 
مرسيدس بنز ينبغي أن يحجزوا 
موعدا مسبقا للفحص املجاني 
للس����يارة من خ����الل االتصال 
أو زيارة  على رقم 94066877 
املوق����ع االلكتروني للش����ركة 
www.mercedes-benz.com.
kw حلجز موعد خدمة مبحطة 

اخلدمة بالري.

ماجد التركيت أثناء تسلمه شهادة األيزو 

»التوظيف الخليجية« تحصد »األيزو« إلدارة الجودة 
املعايير،  ف���ي جمي���ع  تفوقها 
وهذا ما س���يعزز قدرتها على 
إدارة أنشطتها التجارية بكفاءة 
عالية املستوى مما يحقق رضا 
العمالء، ومينح الشركة القدرة 
على توفير القيمة املضافة إلى 

منتجاتنا وخدماتنا. 
الفتا إلى أن الش���ركة سعت 
ومازالت إلى التجديد الذي هو 
س���مة هذا العصر مبا يتوافق 
مع متطلبات صناعة رأس املال 
البشري في الكويت خاصة في كل 
ما يتعلق بتأمن اخلدمة األفضل 
الوزارات  لعمالئها س���واء من 
والهيئ���ات احلكومية والبنوك 
أو الباحثن عن عمل، »فلقد شهد 
عمل الشركة تطورا كبيرا وبناء 
عالقات دولية واسعة لبناء شبكة 
مصادر املوارد البش���رية التي 

تسعى لتأمينها لعمالئها«.
مشيرا إلى انه وبعد اعتمادنا 
مؤخرا إلس���تراتيجية الشركة 
لألعوام 2010- 2014 حددنا مالمح 
إستراتيجيتنا لألعوام اخلمسة 
املقبل���ة وأهمها:االنط���الق إلى 
العاملية واالستفادة من الثورة 
الهائلة في االتصاالت واملعلومات، 
تقدمي »اخللط���ة« املتكاملة من 
خدمات املوارد البشرية، وكذلك 
التفرد في خدمة »استقطاب القادة 
واملديرين«، واالعتزاز بالشراكة 

مع عمالئنا.

 URS وأشار الى أن مؤسسة
 - United Registrar of Systems
عمدت إلى التحقق بش���دة من 
مطابق���ة »التوظيف اخلليجية 
»جلميع املتطلب���ات الصارمة 
للش���هادة، وقد أثبتت الشركة 

 واوضح: »متثل إدارة اجلودة 
أولوية إس���تراتيجية لشركة 
التوظيف اخلليجي���ة وهذا ما 
جتلى أخيرا في حصولنا على 
شهادة »األيزو« ومن قبلها عدة 
ش���هادات أخرى تدعم سجلنا 

احلافل والتزامنا املتواصل بتقدمي 
خدمات متميزة تعتبر األفضل 
من نوعها في هذا القطاع، مؤكدا 
أن الشركة س���تواصل التركيز 
الدولية  املمارسات  على أفضل 

اخلاصة مبعايير اجلودة. 

التوظيف  أعلنت ش���ركة 
اخلليجية عن حصولها على 
ش���هادة »األيزو 9001:2008 
»إلدارة اجل���ودة، مش���يرة 
الى ان نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة الرئي���س التنفي���ذي 
التوظيف اخلليجية  لشركة 
ماجد عبداهلل التركيت، تسلم 
شهادة األيزو من ممثل مؤسسة 
 URS - United Registrar of
Systems، بحضور عدد كبير 
من املسؤولن في الشركتن.

املناسبة قال ماجد  وبهذه 
التركيت : »التوظيف اخلليجية 
تلقت اعتماد االيزو لضمانها 
تق���دمي اخلدم���ات على وجه 
السرعة، وقدرتها على تعزيز 
رضا العمالء وحتقيق خطوات 
واس���عة إلدخال حتسينات 
نوعية لبرنامج إدارة اجلودة 
الشاملة، وحتقيق أعلى معايير 
اجلودة املعترف بها والتي يتم 
إتباعها عامليا«، مشيرا إلى أن 
ش���هادة »األيزو 9001:2008« 
هي أعلى ش���هادات »االيزو« 
في مج���ال ج���ودة األنظمة 
اإلداري���ة، وتعك���س جودة 
النظام اإلداري للش���ركة في 
تقدمي خدمات إدارة املشاريع 
والتوظيف واستشارات املوارد 
البشرية باالستعانة مبصادر 

خارجية.


