إعالن عن فخح مركز ددمت "جدبير" بموقع اشخثنائي بإمارة أبوظبي
ُ
حعلً وصاسة املىاسد البششٍت والخىػين عً فخذ باب كبىٌ ػلباث خلىق امخُاص مشاهض الخذمت
ُ
"جذبير" ،التي جشخص مً كبل الىصاسة لخلذًم خذماتها هُابت عنها مً خالٌ ششاهت مؤظعاجُت
مع اللؼاع الخاص وفم معاًير بشهامج الاماساث للخذمت الحيىمُت املخميزة.
كامذ الىصاسة بخدذًذ مىكع مخميز بمذًىت مصفذ بئماسة ؤبىظبي لُيىن ً HUBظمً ملش ملشهض
ظعادة املخعاملين بإبىظبي باالطافت إلى العالماث الخجاسٍت املشخصت مً كبل الىصاسة وهي:
حعهُل ،جلُُم ،جذبير ،جىحُه ،وجىافمً .خميز هزا  HUBؤهه الىخُذ مً هىعه على معخىي
الذولت لخىفير حمُع الجهاث التي ًدخاج إليها املخعامل مً مىؼلت واخذة.
جخخص مشاهض "جذبير" بخلذًم خذماث مخياملت للمخعاملين الشاغبين باظخلذام وحشغُل عماٌ
ُ
الخذمت املعاعذة ورلً وفلا للظىابؽ والاخيام التي جدذدها الىصاسةٌ .شمل عماٌ الخذمت
املعاعذة الفئاث الخالُت على ظبُل املثاٌ ال الحصش:
•
•
•
•
•
•
•
•

مصاعد/مصاعدة
طباخ /طبادت
مربيت
شائق داص
بصخاني
حارس داص
ممرض داص
مدرس داص

•
•
•
•
•

مشرف مزرعت
مزارع
مضمر
شايض ديل
جوكي

ددماث مراكز الخدمت " جدبير":
 ػباعت واظخالم و اسظاٌ الؼلباث الىتروهُا الى الىصاسة.
 جىفير عماٌ الخذمت املعاعذة وفم مخؼلباث ااخب العمل ظىاء العامل امللُم ؤو
العامل املؤكذ (ؤظبىعي /شهشي  /ظىىي).
 جخصُص مذًش عالكاث إلداسة ملف املخعامل ( ااخب العمل ) وعامل الخذمت
املعاعذة.
 جىفير خذماث إطافُت (فدص ػبي  /إاذاس إكامت  /بؼاكت الهىٍت  /جىفير خذمت
اظخالم عامل الخذمت املعاعذة مً املؼاس  /حعلُم العامل مللش املخعامل /الخامين
الصحي ) ...،
 جىحُه واسشاد املخعاملين على معشفت الجيعُاث واملهً املخاح اظخلذامها مً عماٌ
الخذمت املعاعذة
 جىفير خذمت امللابلت املعبلت لعامل كبل الالخداق بالعمل
 جذسٍب و تهُئت العامل للعمل
 جىفير مشهض دعم مخخصص لظمان جىاصن العالكت بين ػشفي العالكت
 جىفير ظىً لفئاث عماٌ الخذمت املعاعذة
معايير جرديص مراكز الخدمت " جدبير ":
 .1طالب الترديص (املالك):
ً
 ؤن ًيىن بالغا مً العمش إخذي وعششًٍ ظىت ،وامل ألاهلُت
 ؤن ال ًيىن الشخص الؼبُعي ،ؤو ؤي مً الششواء في الشخص الاعخباسي ،كذ خىم
علُه في حشٍمت مخلت بالششف ؤو ألاماهت ،ؤو في حشٍمت مً حشائم إلاججاس بالبشش ،ؤو
ً
الجشائم املىصىص عليها في كاهىن جىظُم عالكاث العمل ؤو اللشاساث الصادسة جىفُزا
له ،ما لم ًىً كذ س ّد إلُه اعخباسه إرا وان الحىم علُه بعلىبت ملُذة للحشٍت ،ؤو بعذ
ً
مط ي ظىت مً جاسٍخ الحىم إرا وان الحىم اادسا بالغشامت

 ؤن ال ًيىن مً مىظفي الىصاسة ،ؤو مً روي كشباهم مً الذسحت ألاولى بما فيهم الضوج ؤو
الضوحت
 ؤن ال ًيىن كذ ظبم له الحصىٌ على جشخُص وواالث الخىظُف الخاات وؤلغُه
ً
اظدىادا للدششَعاث الىافزة
ً
ً
 ؤن ًلذم للىصاسة طماها بىىُا ال جلل كُمخه ،في حمُع ؤوكاث ظشٍان الترخُص ،عً
خمعمائت ؤلف دسهم فلؽ
 خلى سجل املشخص له بىصاسة املىاسد البششٍت والخىػين مً ؤي مخالفاث حعخذعى وكف
ملف امليشأث.
 ؤن جيىن لذًه خبرة في املجاٌ.
 .2املنطقت الجغرافيت:
 ظهىلت واىٌ املخعاملين ملىكع مشهض الخذمت.
 جىفش املىااالث العامت عىذ مشهض الخذمت.
 الىثافت العياهُت
(حمُع املعاًير الجغشافُت مؼابلت باملىكع املخميز)
 .3املبنى:
 اخخُاس امليان املالئم في الذوس ألاسض ي بدُث ًدىاظب مع مخؼلباث روي إلاخخُاحاث
الخاات وهباس العً ومشجادي املشهض.
 مالئمت معاخت املبنى للخصمُم الذاخلي املعخمذ
 ال جلل معاخت مشهض الخذمت عً  4000كذم مشبع.
 حىدة البيُت الخدخُت للمبنى بشيل عام وملشهض الخذمت بشيل خاص.
 جىفش مىاكف العُاساث
(حمُع املعاًير الجغشافُت مؼابلت باملىكع املخميز)

 .4مدير املركز:
 ؤن ًيىن إماسحي الجيعُت
 الا ًيىن كذ ظبم الحىم علُه في حشٍمت مخلت بالششف ؤو ألاماهت ،ؤو في حشٍمت مً
حشائم إلاججاس بالبشش ،ؤو الجشائم املىصىص عليها في كاهىن جىظُم عالكاث العمل ؤو
ً
اللشاساث الصادسة جىفُزا له ،ما لم ًىً كذ س ّد إلُه اعخباسه إرا وان الحىم علُه
ً
بعلىبت ملُذة للحشٍت ،ؤو بعذ مط ي ظىت مً جاسٍخ الحىم إرا وان الحىم اادسا
بالغشامت
 .5الصكن:
 جىفير ظىً لعماٌ الخذمت املعاعذة الزًً ًخم اظخلذامهم مً خالٌ املشهض بما
ًخىافم مع مخؼلباث معاًير العىً العمالي املعخمذة بالىصاسة.
معايير حشغيل مراكز "جدبير":
جلتزم مشاهض الخذمت "جذبير" بخلذًم خذماتها وفم معاًير الدشغُل والتي جم جؼىٍشها بىاءا على
معاًير بشهامج الاماساث للخذمت الحيىمُت املخميزة وجخظمً ما ًلي:
حىدة خذمت املخعاملين:
 وحىد مىظف شامل لخذمت العمالء)(One and Done
ً خم إهجاص املعاملت في صٍاسة واخذة وبدذ اكص ى زالر خؼىاث.
 وحىد هظام جىشٍم املىظفين مثاٌEmployee of the month :
 ؤن ًخدلى املىظفىن بالىُاظت واللباكت وؤن ًيىهىا مذسبين على فىىن ومهاساث جلذًم
الخذمت وكادسًٍ على الخىاال الخام مع املخعاملين وخاالين على شهادة جذسٍب مً
املعاهذ املعخمذة بىصاسة املىاسد البششٍت والخىػين.
 إحادة العاملين في املشهض اللغخين العشبُت والاهجليزًت.
 ؤن ًيىن مذًش املشهض مً مىاػني الذولت.

املخعاملين:
 وحىد مُثاق للمخعاملين ًىضح إلتزاماث املشهض ججاه املخعاملين.
 وحىد جصيُف ملخعاملي املشهض وفلا الخخُاحاتهم وجىكعاتهم.
 جىفير هظام لخللي اكتراخاث ومالخظاث املخعاملين بششغ اعخماده مً وصاسة املىاسد
البششٍت والخىػين
 جىفير آلُاث لخىعُت املخعاملين باللشاساث وإلاحشاءاث التي جدذدها الىصاسة ) مثاٌ :
الىخِباث وشاشاث العشض(.
 وحىد مذخل لزوي الاخخُاحاث الخاات.
 جىفير ملاعذ وافُت ومشٍدت للمخعاملين جدىاظب مع عذد هىافز جلذًم الخذمت (واوهتراث).
 إلالتزام باملشاسهت في الحمالث الاعالمُت والدعىٍلُت التي جىظمها.
 ؤن ال جلل وعبت سطا املخعاملين مع املشهض %70
الخذماث:
 وحىد دلُل خذماث). (Service Catalogue
 وحىد هافزة الخذمت العشَعت ) واوهتر الخذمت العشَعت(.
 وطع وافت الخذماث واملعلىماث املخعللت باملشهض على املىكع الالىترووي لىصاسة املىاسد
البششٍت والخىػين.
 جصيُف الخذماث إلى مجمىعاث مترابؼت(Service Grouping) .
 جىفير مىاكف وافُت للعُاساث ظىاء مجاهُت ؤو غير مجاهُت جدىاظب مع ؤعذاد املخعاملين.
 جىفير الظُافت املجاهُت ؤو غير مجاهُت للمخعاملين) وافخيرًا(.
 ؤن ال ًضٍذ وكذ اهخظاس املخعامل عً  15دكُلت لبذء الحصىٌ على الخذمت.
 إلالتزام بإوكاث الذوام التي جدذدها الىص ا سة مً  8ص إلى  8م وخالٌ ظخت ؤًام عمل.
 إلالتزام بذلُل العالمت الخجاسٍت.
 وحىد الئدت جدخىي على الخذماث امللذمت وسظىمها واملعدىذاث املؼلىبت ليل منها.
 وحىد دوساث مُاه ) سحاٌ ووعاء(.

اللىىاث:
 وحىد كىىاث ؤخشي لخلذًم الخذماث ) مثاٌ :املىكع الالىترووي ومشهض الاجصاٌ واهشان
جلذًم الخذمت ....الخ(.
 وحىد مىخب اظخعالم وهظام إلىترووي لخىظُم حعلعل املخعاملين( Q – Matic System) .
 إلالتزام باملىاافاث والعماث التي ًدذدها دلُل املىاافاث وجىفير بيُت جدُت عالُت
الجىدة.
 ظهىلت الىاىٌ للمبنى عً ػشٍم وحىد لىخاث إسشادًت جلىد إلى املشهض وجيىن واضحت.
 جضوٍذ املشهض بخذمت مصشفُت مخياملت معخمذة بدُث جلبي اخخُاحاث املخعاملين.
 جىفير هظام املىاعُذ إلهجاص املعامالث.
 جىفير مشهض ؤعماٌ للمخعاملين في املشهض.
الخصمُم الذاخلي ملشاهض "جذبير":

املصدنداث املطلوبت للخقديم:
 العيرة الزاجُت مللذم الؼلب وهبزة عً املؤظعت ملذمت الؼلب.
 اىسة حىاص العفش وخالات اللُذ.
 اىس مً الشخص الخجاسٍت لىفغ اليشاغ) ان وحذ(.
 خاسػت باملىكع امللترح للمشهض.
 الخصمُم الذاخلي املفصل للمشهض.
 خؼاب مىافلت مبذئُت إلًجاس املشهض مً الجهت املالىت.
آليت جقييم الطلباث:
جخىلى لجىت جلُُم ػلباث جشخُص مشاهض الخذمت الخذكُم على الؼلباث امللذمت ومعاًىت املىاكع
والخلُُم وسفع الىخائج لالعخماد وفلا للمعاًير الخالُت:
 العيرة الزاجُت مللذم الؼلب وهبزة عً املؤظعت ملذمت الؼلب.
 خلى سجل ملذم الؼلب مً ؤي مخالفاث.
 خبرة ظابلت في جلذًم خذماث عماٌ الخذمت املعاعذة.
 الخبرة في إلاداسة والدشغُل.
الحق في رفض العروض:
 للىصاسة الحم في سفع العشوض امللذمت وال جلتزم بذفع ؤي جيالُف كذ ًخدملها ملذم
الؼلب إلعذاد هزه العشوض.

جواريخ هامت:
إلاعالن عً ػلب جلذًم العشوض
املىعذ النهائي لخلذًم العشوض
جلُُم العشوض امللذمت
الاشعاس بالىخائج وبذؤ ججهيز املشاهض
املشخصت
افخخاح مشهض خذمت

 6هىفمبر 2017م
 19هىفمبر 2017م
 23هىفمبر 2017م
 24هىفمبر 2017م
 5ماسط 2018

آليت جقديم الطلباث:
جلذم الؼلباث عبر البرًذ إلالىترووي الخاليdomestic.workers@mohre.gov.ae :
لالظخفعاس ًشجى الخىاال عبر الشكم الخالي3365 - 3335 – 04-7023487 :

