الوصف الوظيفي
املسمى الوظيفي :موظف عالقات املكتبة

الغرض من الوظيفة
قيادة جوالت املكتبة التعريفية وتوفير الدعم اإلداري واللوجستي للفعاليات التي تنظمها إدارة الخدمات العامة باملكتبة.

املهام واملسؤوليات:


إعداد الجوالت التعريفية في املكتبة واإلشراف عليها لفئات مختلفة من جمهور املكتبة



تنسيق حجز مرافق املكتبة بما في ذلك أماكن الدراسة للطالب ومقصورات القراءة وغرف االجتماعات وقاعة املحاضرات وغيرها
مقابلة الزمالء املعنيين في األقسام واإلدارات األخرى للتنسيق املشترك في إجراء ترتيبات استخدام مرافق مكتبة قطر الوطنية لعقد
الفعاليات املختلفة ،بما في ذلك تعريف الزمالء على املعدات السمعية البصرية املتوفرة ،وخيارات الضيافة ،والالفتات التعريفية وغير
ذلك .وشرح وتطبيق القواعد واللوائح فيما يتعلق باستخدام مرافق املكتبة ومعداتها.



تنسيق التسجيل وحجز التذاكر للفعاليات الداخلية التي تنظمها مكتبة قطر الوطنية
توفير الدعم اإلداري للفعاليات العامة مثل تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية واملحاضرات وزيارات املؤلفين وأندية الكتب واملحاضرات
العامة وغير ذلك
ً
املساعدة في إنشاء الالفتات التي تبرز مجموعات املكتبة وخدماتها وفقا للتوجيهات.
تحديث محتوى املعلومات على شاشات العرض وأجهزة التلفاز في جميع أنحاء املكتبة.



التنسيق مع إدارة املرافق وإدارة تكنولوجيا املعلومات بشأن نظافة الغرف واملعدات وصيانتها وإعدادها للفعاليات.
مساعدة املستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم الدعم في الطلبات املرتبطة بمرافق املكتبة ومعداتها وبرامجها



التنسيق مع إدارة العالقات العامة واالتصال فيما يتعلق بإدارة الفعاليات ومزودي األطعمة واملشروبات وتصميم الالفتات واإلعالنات
وتأجير املعدات وغير ذلك
رصد حضور الجمهور للجوالت التعريفية والفعاليات وتقديم التقارير الشهرية الطالع املشرف املسؤول على األنشطة والفعاليات



القيام بأي مهام أخرى يكلف بها










املؤهل  /التخصص
الخبرة العملية:



درجة البكالوريوس في تخصص مالئم



خبرة من عامين إلى  5أعوام في إدارة الفعاليات أو في التواصل مع الجمهور من خالل تنظيم الفعاليات
التعليمية في مكتبة أو متحف أو مؤسسة ثقافية

املهارات:



مهارات ممتازة في التعامل مع اآلخرين والتواصل وتقديم العروض التقديمية وخدمة العمالء



مهارات ممتازة في إدارة الوقت والتخطيط



مهارات ممتازة في الكتابة مع القدرة على صياغة التقارير واملراسالت املكتوبة وتحريرها ،والتعبير عن األفكار
ً
بوضوح وإيجاز ،ويفضل إجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة.



إجادة استخدام برامج األوفيس



يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها ويشرح أسبابها



يراجع املعلومات املتاحة مع األطراف املعنية ويصل إلى القرارات باإلجماع ويحدد درجة التشاور املطلوبة
لضمان االلتزام بالتنفيذ



يتحلى بالهدوء واملرونة عند اتخاذ القرارات الصعبة بناء على الوقائع والحقائق
يضمن اتخاذ القرارات بعد مراجعة املعلومات املتاحة وإظهار قدر معقول من الحصافة وبعد النظر



يقيم الخيارات املختلفة عند املشكالت



ال يتسرع في استخالص النتائج واتخاذ القرارات في غياب األدلة الواضحة ويأخذ وقته لجمع الحقائق قبل
الوصول للحل



يدرس تأثير النتائج واألفعال على املدى الفوري وعلى املدى القصير واملتوسط.
يبدي ً
وعيا بتأثير الحلول املقترحة على املشروعات واملشكالت األخرى ذات الصلة



يستطيع العمل في بيئة مكتبية وأجواء املكتبات متعددة الثقافات.
يجب أن يلتزم بكل اإلجراءات والسياسات املعمول بها في مؤسسة قطر واملكتبة ،ويجب أن يضمن توافق
جميع السياسات واإلجراءات مع أفضل املمارسات واملعايير العاملية



يلتزم بالسياسات واإلجراءات والتشريعات القانونية واألهداف ملؤسسة قطر في مجاالت الصحة والسالمة
واألمن والبيئة حسب مجال مسؤوليته لضمان العمل في بيئة تراعي معايير البيئة والصحة والسالمة.






