الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبصري
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن عن فتح باب الترشح
النتداب كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
تعتزم الهيئة العميا المستقمة لالتصال السمعي والبصري اإلعالن عن فتح باب الترشح النتداب
كاتب عام عن طريق التعاقد أو اإللحاق وفق الشروط التالية :

وصف الخطة المعروضة:
يسهر الكاتب العام تحت إشراف مجمس الهيئة وتحت رقابة رئيسها عمى حسن سير إدارة الهيئة في
المجاالت اإلدارية والمالية ويتولى خاصة:
 تسيير مختمف المصالح اإلدارية لمهيئة والتنسيق بينها تحت اإلشراف المباشر لرئيس
الهيئة.
 متابعة تنفيذ الق اررات الصادرة عن مجمس الهيئة.
 مسك مختمف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية وحفظها.
 اقتراح مشروع ميزانية الهيئة.
 متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ممفات صفقات الهيئة ومختمف العقود
 إعداد تقرير التصرف المالي و اإلداري.
 اقتراح مشروع برنامج الموارد البشرية السنوي لمهيئة.
مواصفات المترشّح للخطة المعروضة:
يجب أن تتوفر في المتر ّشح الشروط التالية:

 النزاهة واالستقاللية والحياد والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
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 أن يكون متحصال عمى األقل عمى شهادة الماجستير أو ما يعادلها في مجال اإلدارة العامة
التصرف أو شهادة معادلة أو أن يكون من خريجي المدرسة الوطنية لإلدارة
أو القانون أو
ّ
( مرحمة عميا)

التصرف اإلداري والمالي.
الجيد بالقانون اإلداري والخبرة والكفاءة في
 اإللمام ّ
ّ
 الكفاءة في مجال قيادة المشاريع وفرق العمل.
 الكفاءة في التخطيط والتنظيم والتأطير.
متعددة االختصاصات.
وفض النزاعات صمب إدارة ّ
 الكفاءة في اتخاذ الق اررات ّ

 القدرة عمى التواصل والتنسيق مع مختمف اإلدارات والمؤسسات ذات الصمة بمجال عمل
الهيئة .
 التمكن الجيد من الوسائل المعموماتية.
الجيد من المغة العربية والفرنسية واتقان اإلنقميزية محبذ.
 التم ّكن ّ

الدور التعديمي لمهيئة في مجال االتّصال السمعي والبصري.
 اإللمام بطبيعة ّ

ملف الترشح:

يتضمن ممف التر ّشح ما يمي:
يجب أن
ّ
 مطمب ترشح معمل،
 سيرة ذاتية مفصمة و محينة  ،مرفقة بمؤيدات الكفاءة والخبرة.
 نسخة من الشهادات العممية والتكوينية و شهادة المعادلة بالنسبة لمشهادات األجنبية.
 نسخة مصورة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية،
 بطاقة عدد  3أو وصل إيداع لها.
معرف باإلمضاء – باالستقاللية و الحياد و بصحة البيانات الواردة
 تصريح عمى الشرف ّ -
بممف الترشح ( يتم تحميمه من الموقع االلكتروني لمهيئة) .
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إيداع الترشحات:
توجه ممفات الترشح عن طريق البريد قبل تاريخ ختم الترشحات (  51ماي  8152عمى
الساعة الخامسة مساء ) بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإسم رئيس الهيئة العميا المستقمة
لإلتصال السمعي و البصري أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط الكائن ب  51نهج بحيرة البيبان
البحيرة  5111 5تونس مع التنصيص وجوبا عمى " الترشح لخطة كاتب عام الهيئة العميا
المستقمة لالتصال السمعي و البصري " .و يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد قبول الممفات
و غمق قائمة الترشحات .
يرفض كل مطمب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات .
ويتولى مجمس الهيئة النظر في ممفات الترشح .ويدعو المترشحين الذين وقع عميهم االختيار
األولي ،إلجراء محادثة شفاهية.
ّ
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