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 : اليةالتفي االختصاصات  سؤولينتعتزم غرفة التجارة والصناعة لتونس التعاقد مع م

  

 

  : في التكوين  بيداغوجي مستشار01 /

 

  :األتية الشروط فيه تتوفر

 

 .صاصاالخت في األقل على األستاذية شهادة-

 الميدان في سنوات عشرة عن تقل ال خبرة-

 .البيداغوجي

 أنشطة تطوير برنامج لوضع ومعارف قدرات له-

 .المستمر والتكوين األساسي التكوين

 عربية» وكتابة شفاهة األقل على لغتين إتقان-

   »وفرنسية

 

 ليس و الذكر سبيل على) له الموكولة المهام

  : (الحصر

 

 التطبيقية المدرسة أنشطة لتطوير برامج وضع -

كفاءات  من المؤسسات حاجيات مع لتتالءم للتجارة

 .الشغل سوق لمتطلبات االستجابة و

 بين األطراف متعدد و ثنائي تعاون برامج وضع -

 و المتخصصة الرسمية الهياكل و المدرسة

 .دولي و وطني مستوى على التكوين مؤسسات

 .األساسي للتكوين جديدة اختصاصات بعث -

 و مؤسسات مع تعاون اتفاقيات إبرام على العمل-

 .دولية و وطنية تكوين هياكل

 .البيداغوجية والوثائق البرامج ومتابعة إعداد -

 جدوى دراسات إعداد و التربصات عقود إعداد -

 .المكونين مع بالتنسيق المتربصين لمشاريع

 مجال في السوق احتياجات حول دراسات إعداد -

 المستمر و األساسي التكوين

 األساسي التكوين ألنشطة تسويقية برامج اقتراح -

 بالمدرسة. المستمر و

 

 

  : التصرف مراقبة مجال في ؤولمس /02

 

  :األتية الشروط فيه تتوفر

 

 التصرف مراقبة في األقل على األستاذية شهادة-

 .المالية أو المحاسبة أو

 مراقبة ميدان في سنوات ثالثة عن تقل ال خبرة-

 . التصرف

 بمكتب عمل تجربة لديه تكون أن المستحسن-

 .محاسب خبير

 التحليلية المحاسبة في ومعارف قدرات له-

  .الجباية و والمالية والتصرف

 و عربية"   كتابة و شفاهة األقل على لغتين إتقان-

 "فرنسية

 

 ليس و الذكر سبيل على) له الموكولة المهام

  : (الحصر

 

 دوره يؤدى الداخلية المراقبة نظام أن من التثبت-

 .ناجع تصرف تحقيق من يمكن و

 مساعدة و الغرفة أنشطة و برامج إنجاز متابعة-

 .مراقبتها في العام المدير

 مكتبها و الغرفة هيئة توصيات تطبيق متابعة-

 الغرفة ميزانية تنفيذ متابعة- التدقيق وهياكل

 .تجهيزا و تصرفا

 الرأي إبداء و المصاريف تعهد ملفات مراقبة-

 .فيها

 النتائج و المنتجة األنشطة مردودية تقييم-

  المحاسبية

 و تقييمها و المؤشرات و اإلحصائيات إعداد-

 . متابعتها

 بالغرفة التصرف نظام وتطوير تنظيم-

 

المشاريع التصرف في تسيير   في مختص  /03

 : اإلعالميةبيقات الرقمية و تط

  

  :األتية الشروط فيه تتوفر

 

التصرف في ي ف األقل على الماجستير شهادة-

  ما يعادلها او المنصات الرقمية 

 تسيير في سنوات ثالثة عن تقل ال خبرة-

 .اإلعالمية تطبيقات و الرقمية المشاريع

 اإلنقليزية و الفرنسية و العربية:  اللغات إتقان-

  "كتابة و شفاهة" 

 المعطيات تحليل في عاليتين معرفة و قدرة-

  الرقمية

  اإللكتروني التسويق في معمقة معرفة- 

  

 ليس و الذكر سبيل على) له الموكولة المهام

  : (الحصر

 

 .صيانتها و الرقمية المنصات في التصرف-

  تحليلية تقارير إعداد-

 واب اقع الوالراجع لم  SEOمتابعة  -

 لضمان اإللكترونية الشبكات في التصرف-

  التحيين

رطي البوابات نخالتواصل مع م في التصرف-

 االلكترونية و شركائها 

 

 

 

   

  الضبط بمكتب   2019 جانفي 21 يوم غاية إلى   2019 جانفي 07 اإلثنين يوم من بداية الترشح مطالب تقدم

 :  اإللكتروني البريد عبر أو تونس 1000 باريس شارع 31 لتونس الصناعة و التجارة لغرفة

ccitunis@planet.tn  /  dir.grh@ccit.com.tn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


