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 مجری: شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و تعالی سازمانیدپارتمان مشاوره مدیریت  واحد سازمانی:  مسئول دپارتمان خدمات مشاوره مدیریت عنوان شغل: 

ریزی و نظارت بر ارزیابی بازار و صنعت پرداخته و بر همین اساس برنامه ها و اهداف شرکت، به تحلیل،ل طبق برنامهشاغ :شغلتعریف 

ها و سایر ، حضور در نمایشگاهمذاکره و انعقاد قراردادها های بازاریابی، شاغل برنامه اجرای فعالیت های دپارتمان بر عهده ایشان است.

ها سایر امور محوله از سمت مدیرعامل را تدوین و بر اجرایی نمودن آنمدیریت پروژه ها و  ،تولید محتوا، جذب نیروی انسانیرویدادها، 

  نظارت خواهد داشت.

شرایط احراز 

 شغل

 حداقل تجربه مرتبط )سال( رشته )های( تحصيلی مقطع تحصيلی

مدیریت صنایع،  ، مهندسیمدیریتکلیه گرایش های  کارشناس ارشد

 های مرتبطمدیریت اجرایی و سایر رشتهکسب و کار، 
5 

 دانشجوی دکتری

ها، شرح مهارت

ها و تخصص

 هاشایستگی

 و خدمات مشاوره مدیریت  شی )اصول نگارش(های پژوهتهیه و تدوین گزارشمبانی تسلط بر  -

 های دپارتمانوتحلیل و کنترل پیشرفت برنامهیهریزی، تجزریزی استراتژیک و توانایی برنامهتسلط بر اصول برنامه -

آشنایی با حوزه های فعالیت و خدمات مشاوره مدیریت و تعالی سازمانی در حوزه های منابع انسانی، برنامه ریزی  -

 استراتژیک، طراحی و مهندسی فرایندهای سازمانی و سایر حوزه های مربوطه

 در زمینه ارائه و تجزیه و تحلیل اطالعات نایی با مراجع و ماخذ بین المللیشآ -

 و نگاه سیستمی تسلط کامل بر مفاهیم کارتیمی -

 یسیکامل بر زبان انگل تسلط -

 word,excel,power point, msشامل  ) یازمورد ن یو استفاده از نرم افزارها یوتربا کامپ تسلط کامل بر کار -

project )... و 

آشنایی با ابزارها و مدل های استاندارد مورد استفاده برای خدمات مشاوره مدیریت) برای مثال نرم افزارهایی مانند  -

Bizagi یا استاندارد ،BPMN2) 
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 و تعالی سازمانیمشاوره مدیریت  واحد سازمانی: مسئول دپارتمان مشاوره مدیریت و تعالی سازمانی  عنوان شغل: 

شرح وظایف و 

 هامسئوليت

 هیه برنامه های میان مدت و بلند مدت دپارتمان ت -

 ساماندهی پروژه های اجرایی در دامنه فعالیت دپارتمان -

 ساماندهی بازاریابی و انعقاد قراداد در دامنه فعالیت دپارتمان -

 شرکت فرادپارتمان مشاوره و تعالی سازمانی های ی فعالیتهای بازاریابی مرتبط با حوزهی پروپوزالتهیه -

 تهیه گزارش های مدیریتی، اجرایی و پروژه ای بنا به ضرورت و جایگاه در سازمان یا پروژه ها -

 تاصول و مقررات اداری و ضوابط انضباطی شرک، هاالعملدستور، رعایت کلیه آئین نامه ها -

 های بازاریابی و برندینگ شرکت حضور در برنامه -

 در دامنه موضوعات دپارتمانهای شرکت تولید محتوای مرتبط با فعالیت ساماندهی و هماهنگی -

 مدیریت پروژه های مشاوره مدیریت در زمینه های اعالم شده  -

 پاسخگویی 
 عامل شرکت مدیر 

 هئیت مدیره بنا به ضرورت

ارتباطات اصلی 

 سازمانیدرون

 کارشناسان واحدارتباط با 

 شرکت و کارشناسانمدیران سایر ارتباط با 

ارتباطات اصلی 

 سازمانیبرون

 المللی()داخلی و بین های طرف مذاکره با شرکتارتباط با نمایندگان نهادها و سازمان

 ارتباط با کارفرمایان

 ارتباط با سازمان ها و نهادهای اعتباربخشی )انجمن ها، تشکل ها و...(

 


