مراقب مشروع التسويق
الموقع :الرياض -المقر الرئيسي
يقدم تقاريره إلى : :مدير إدارة التسويق االستراتيجي
التقارير المباشرة :غير محدد
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
سوف يعمل مراقب المشروع من خالل برامج التسويق على تحليل مراحل وتكلفة المشاريع ذات الصلة وتسجيلها
والحفاظ عليها.
وكوسيط رئيسي بين وظيفة التسويق ووحدة األعمال األشمل ،سوف يكون مراقب المشروع قادرا على بناء عالقات
قوية لفتح قنوات تواصل واضح مع أصحاب المصلحة داخل الشركة وخارجها .يهتم مراقب المشروع بالتفاصيل الدقيقة
لتقييم المشاريع في كل مرحلة للتأكد من سير النشاطات التمويلية والتكلفة بالشكل الصحيح ،مع تقديم توصيات
بشكل مستمر بهدف التحسين المستمر.
بالعمل عن كثب مع مدير التسويق االستراتيجي ،فإن مراقب المشروع سيكون القناة الرئيسية للمعلومات
والتحليالت ،وإعداد تقارير التحديث والعروض التقديمية إلى فريق اإلدارة العليا على النحو المطلوب.

مراقب مشروع التسويق
المسؤوليات الرئيسية:
•

بناء عالقات داخلية وخارجية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

•

االنخراط في تحديد نطاق مشاريع التسويق لوضع مراحل تمويلية قابلة للتنفيذ.

•

المراقبة المستمرة للمشاريع وتجميع المعلومات للعرض التقديمي الموجز والمراجعة من قبل اإلدارة العليا.

•

إعداد خطط وتقارير لمختلف ضوابط المشروع وملخصات مالية وأنشطة ذات صلة ألغراض إدارة المشروع.

•

تحديد المشاكل والتنسيق مع فريق المشروع لتصحيحها والتأكد من تنسيق العمل بين األقسام األخرى/
أصحاب المصلحة بما يفي بمتطلبات المشروع.
إعداد وتنسيق وتقديم عروض تقديمية عن مراقبة المشروع إلى أصحاب المصلحة داخل الشركة وخارجها
على النحو المطلوب.

•

المهارات والخبرة المطلوبة
•

شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال أو ما شابه ذلك.

•

خبرة ال تقل عن  8-5سنوات في إدارة وظيفة ذات صلة بإدارة أصحاب المصلحة.

•

خبرة في بيئة إدارة المشاريع.

•

القدرة على تتبع وتحليل وفهم وتحدي التقارير المالية والمعلومات المقترحة.

•

القدرة على تحليل وفهم المعلومات لغرض إعداد التقارير الموجزة.

•

التطوير وتقديم العروض التقديمية إلى اإلدارة العليا.

المميزات الشخصية للنجاح
•

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

•

مهارات عالية في العمل الجماعي.

•

التزام درجة عالية من السرية في التفاعل بين األفراد.

•

إظهار مستوى عال من المنطق والتفكير السليم في العمل مع زمالء العمل والفريق التنفيذي.

•

إظهار القدرة على زيادة اإلنتاجية وتحسين الطرق والنهج باستمرار والمساهمة اإلدارية مع الحفاظ على
التكلفة ضمن حدود الميزانية.

•

إظهار القدرة على رؤية الصورة األشمل وتقديم النصائح واالستشارات المفيدة واالستراتيجية.

