مدير أول – نظم المعلومات الجغرافية
الموقع :الرياض -المقر الرئيسي
يقدم تقاريره إلى :مدير إدارة المعلومات الرقمية
التقارير المباشرة:
•
•

مديرو نظم المعلومات الجغرافية
مزودو الخدمات

سيكون مشروع القدية وجهة الترفيه المميزة في المملكة العربية السعودية
بدعم من صندوق االستثمارات العامة السعودي ،سيوفر مشروع القدية مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية
والثقافية ،وسيتم بناؤه على بعد 40كم من وسط مدينة الرياض .وسيغطي مساحة إجمالية تبلغ  334كيلومتر مربع،
ومن المتوقع إطالق المرحلة األولى من المشروع عام .2022
يتكون مشروع القدية من ثالثة كيانات مختلفة:
شركة القدية لالستثمار :شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة السعودي ،وتعد هذه الشركة
القابضة مسؤولة عن التعامل مع جميع االستثمارات في مشروع القدية وإدارتها ،ومسؤولة عن التطوير والتوسع
الشامل لعالمة القدية التجارية.
شركة القدية للتطوير :توفر خدمات التطوير والتنفيذ الكاملة لشركات االستثمار في شركة القدية ومحافظها
االستثمارية.
شركة القدية التشغيلية :شركة مسؤولة عن الملكية والعمليات اليومية لجميع شركات المحفظة.

نبذة عن المنصب
من خالل العمل ضمن قسم التخطيط الرئيسي ،يتضمن المنصب إدارة خدمات نظم المعلومات الجغرافية لمشروع
القدية .كما يتطلب المنصب معرفة واسعة وقدرة عمل لكل نظام قابل للتطبيق ،ومعالجة البيانات لخدمة مجموعة
متنوعة من األغراض .ويشمل العمل قراءة وتفسير الخرائط ،ومعالجة وفهم بيانات األراضي الرقمية ،وإدارة البيانات
المدخلة في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية.

مدير أول – نظم المعلومات الجغرافية
المسؤوليات الرئيسية:
تشمل المسؤوليات:
•

تخطيط وتنفيذ جميع جوانب نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالمشروع.

•

التفاعل مع اإلدارات وأصحاب المصلحة والسلطات المحلية األخرى ،والمساعدة في التنسيق الفني العام.

•

التعاون مع فرق مختلفة (رسامو الخرائط ومديرو البيانات والمحللون والمتخصصون في الدعم) لضمان اتساق
المعلومات .وتقديم التوجيه الفني المتعلق بنظام المعلومات الجغرافية والمساعدة لفرق المشروع.

•

التفاوض على العقود و/أو التوظيف.

•

التأكد من انتهاء المشاريع ضمن المواعيد النهائية المحددة.

•

تقييم وظائف األنظمة والتحقق من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الجديدة.

•

تقديم وعرض المعلومات بشكل فاعل.

المهارات والخبرة المطلوبة
•

شهادة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة أو الجغرافيا أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال آخر ذي صلة.

•

يفضل حصوله على شهادة GISP

•

خبرة ال تقل عن  8سنوات كمدير نظم المعلومات الجغرافية أو منسق نظم المعلومات الجغرافية أو أي منصب
مشابه ،وخبرة احترافية في مجال التطوير وتصميم نظم المعلومات الجغرافية وتنفيذها ،بما في ذلك التحليل
وتطوير البيانات والتكامل.

•

شرح القضايا والمفاهيم الفنية المتعلقة بنظام المعلومات الجغرافية للموظفين غير الفنيين.

•

القدرة على تقديم وعرض المعلومات بشكل فاعل والرد على األسئلة من مجموعات المديرين والعمالء
والوكاالت الخارجية.

المميزات الشخصية للنجاح
•

مهارات عالية في التواصل عن طريق الكتابة ،ومهارات عروض األعمال التقديمية والتواصل بين األفراد.

•

مهارات عالية في العمل الجماعي.

•

اهتمام شديد بالتفاصيل.

•

التزام درجة عالية من السرية في التفاعل بين األفراد.

•

التزام التعلم المستمر.

•

القدرة على رؤية الصورة الشاملة وتقديم المشورة والمساهمات المفيدة واالستراتيجية في جميع أنحاء
الشركة للفريق التنفيذي األعلى.
القدرة على القيادة في بيئة تشهد تغييراً مستمراً.

•

خبرة في تطوير المؤسسة وإدارة التغيير.

•

الرجاء إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية واإلنجليزية.

