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و ارایه مشوره های واضح بر اساس استراتیژی های تجارت بین الملل برای دستیابی به اهداف تعین شده ارزیابی اهداف تعین شده هدف وظیفه:

  .............................................................................................................................................................................................................................. 
 مسئولیت های وظیفوی: 

 عالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه  حین ضرورت به مقامات ذیصالح از ف .1

 تهیه راپور در مورد چگونگی پیشرفت کار برنامه های مربوطه و دست آوردهای بدست آمده از برگزاری رویدادها. .2

 توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، اجتماعی و سیاسی. .3

 تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده. .4

 تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده.توانائی پالن و  .5

 شناسایی و تعیین واولویت های کاری. .6

 گذاری جهت انکشاف سرمایه گذاری در کشور. تامین ارتباط و هماهنگی با سرمایه گذاران و ریاست انکشاف سرمایه .7

 سرمایه گذاران خارجی.ایجاد زمینه سرمایه گذاری و انعکاس افغانستان منحیث محیط مناسب برای سرمایه گذاری و تشویق  .8

 مهارت های برجسته نوشتن تجزیه و تحلیل های استراتژیک جهت تحقق هدف وزارت. .9
 رویکرد عملی و انطباقی برای دستیابی به اهداف در مدت زمان معینه . .10

 اجرای سایر وظایف که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود. .11
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 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 ذکر گردیده است.قانون کارکنان خدمات ملکی ( 34و ) (8، )(7حد اقل شرایط الزم برای احزار این بست در احکام مندرج ماده )

 ارتباطات و به درجهاقتصاد، حقوق، پالیسی و اداره عامه، اداره و تجارت، : حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های رشته تحصیلی:  .1

 ارجحیت داده میشود؛ یا خارج کشورباالتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و تحصیلی        

 ؛ به وظیفه تجربه کاری مرتبطپنج سال تجربه کاری:  .2

 به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری)تحریر و تکلم(  آشنایییا پشتو( ل به یکی از لسان های ملی )دری و کامتسلط های الزم:  مهارت .3

 ؛برنامه های مرتبط به وظیفهدر  

 ای احزار این بست درخواست نمایند؛شرایط می توانند برد واجافراد دارای معلولیت  نوت:

 الیحه وظایف 

 معلومات کلی پست

  شماره اعالن پست:

  مقام اقتصادی مشاور عنوان وظیفه:

 NTA (B 1) بست:

 صنعت و تجارت  وزارت یا اداره:

 کابل موقعیت:

 1 : تعداد پست

 پروژه تجارت بین المللی :بخش مربوطه

  مقام وزارت گزارشده به:

 ندارد گیر از:گزارش


