
Job Openings in the Studies and Consulting 
Office of the Minister's Assistant Office

- Administrative Coordinator for time management and 
organization of activities (1)

- Presentation Designer (1)

- Data Analyst (1)

- Studies assistant (2)

If you have the required qualifications and you are interested, please 
submit your resume titled with th desired position to the following e-mail:

وظائف بالتكليف لدى مكتب الدراسات واالستشارات 
بمكتب مساعد معالي الوزير

الوظائف المطلوبة

 - منسق إداري �دارة الوقت وتنظيم ا�نشطة (١)
- مصمم عروض (١)

- محلل بيانات (١)
- مساعد دراسات (٢)

بعنوان رسالة  إرسال  العمل  في  الرغبة  لديه  ممن  يرجى 
الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على البريد ا�لكتروني

 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

qahtanisl@moh.gov.sa

Positions:

qahtanisl@moh.gov.sa

مكتب  يعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 
الدراسات واالستشارات بمكتب مساعد معالي الوزير بديوان الوزارة 
عن حاجته الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديه وذلك للمشاركة والمساهمة في تحقيق ا�هداف.

يقوم المكتب بأعمال ومهام ودراسات ذات أهمية بالغة وبطبيعة 
إعداد  في  الممارسات  أفضل  تواكب  متطورة  ومنظومة  أعمال 
فروع  ضمن  متعددة  مجاالت  في  واالستشارات  الدراسات  ومراجعة 

ا�دارة الصحية والموارد الصحية.

Within the framework of seeking competencies within the 
Ministry, the Studies and Consulting Office of the Minister's 
Assistant office at the Ministry’s headquarters announces a 
number of job vacancies.

The office carries out tasks and studies of great importance, 
with a work nature and advanced system that keeps pace with 
best practices in preparing and reviewing studies and 
consultations in various fields of Health Administration and 
Health Resources.



Job Openings in the Innovation Center

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Innovation Center is pleased to announce a 

number of job vacancies:

1. Secretary
- Minimum of two years experience in the field.
- Knowledge in Microsoft Office software.
- Passing personal interview.

2. Administrative Communications Officer (2)
- Minimum of two years experience in “Sahel” system.
- Knowledge in Microsoft Office software.
- Passing personal interview.

3. Financial Officer
- Minimum of two years experience in financial work and 
government transactions.
- Knowledge in Microsoft Office software.
- Passing personal interview.

Those who acquire the required qualifications and are interested 

to apply, please submit your resume titled with the desired 

position to the following e-mail:

وظائف بالتكليف لدى مركز ا�بداع

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، يعلن مركز ا�بداع 

عن حاجته الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديه حسب ا´تي:

١. سكرتير/ة
- خبرة سنتين فأكثر في مجال العمل.

- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٢. موظف/ة اتصاالت إدارية (٢)
- خبرة سنتين فأكثر في مجال العمل وبرنامج سهل ا�لكتروني. 

- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٣.  موظف/ة مالي
- خبرة سنتين فأكثر في المجال المالي والتعامالت الحكومية. 

- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 
على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني:

 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

inno-hr@moh.gov.sa

مالحظة: 
تشترط موافقة جهة العمل للمتقدمين.

Note: 
All applicants require approval by their employers.

inno-hr@moh.gov.sa



Job Opening in the Self-Service Program for Chronic 
Diseases Control

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Self-Service Program is pleased to announce 

the following vacancies:

Specialist (Non-Physician)

Requirements:

- Passing personal interview.

Those who are interested to apply, please submit your resume 
titled with the position to the following e-mail:

لمكافحة  الذاتي  التشغيل  برنامج  لدى  بالتكليف  وظائف 

ا�مراض المزمنة

برنامج  يعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 

التشغيل الذاتي لمكافحة ا�مراض المزمنة عن حاجته الستقطاب 

عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل لديه حسب ا´تي:

 أخصائي (غير طبيب)

الشروط:

- اجتياز المقابلة الشخصية.

الوظيفة  بعنوان  رسالة  إرسال  العمل  في  الرغبة  لديه  من  على 
تتضمن السيرة الذاتية على البريد ا�كتروني:

 Job Openings | وظائف بالتكليف
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msdalotaibi@moh.gov.samsdalotaibi@moh.gov.sa



Job Opening in the Community Participation Program

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Community Participation Program is pleased to 

announce the following vacancies:

Electrical Engineer

Requirements:

- Passing personal interview.

Those who are interested to apply, please submit your resume 
titled with the position to the following e-mail:

المجتمعية المشاركة  برنامج  لدى  بالتكليف  وظائف 

برنامج  يعلن  الوزارة،  داخل  من  الكفاءات  عن  البحث  إطار  في 

منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجته  عن  المجتمعية  المشاركة 

الوزارة المؤهلين للعمل لديه حسب ا´تي:

مهندس كهربائي

الشروط:

- اجتياز المقابلة الشخصية.

الوظيفة  بعنوان  رسالة  إرسال  العمل  في  الرغبة  لديه  من  على 
تتضمن السيرة الذاتية على البريد ا�كتروني:

 Job Openings | وظائف بالتكليف
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imalsowyan@moh.gov.saimalsowyan@moh.gov.sa



Job Opening in the Emerging General Department  

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Emerging General Department is pleased to 

announce the following vacancies:

BI Developer

Requirements:

- BS or BA in Computer Science, Engineering or a relevant field.

- Proven experience as a BI Developer or Data Scientist.

- Health Care experience is preferred.

- Background in Data Warehouse Design (e.g. dimensional 
modeling) and Data Mining.

- In-depth understanding of Database Management Systems, 
Online Analytical Processing “OLAP” and ETL (Extract, Transform 
& Load) framework.

- Familiarity with BI technologies (Microsoft Power BI).

- Knowledge of SQL queries, SQL Server Reporting Services 
“SSRS” and SQL Server Integration Services “SSIS”.

- Proven abilities to take initiative and be innovative.

- Analytical mind with a problem-solving aptitude.

Those who are interested to apply, please submit your resume 
titled with the position to the following e-mail:

وظائف بالتكليف لدى ا�دارة العامة الناشئة

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجتها  عن  الناشئة 

المؤهلين للعمل لديها حسب ا´تي:

- مطور ذكاء ا�عمال

الشروط:

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، الهندسة أو مجال مشابه.

- خبرة سابقة في تطوير ذكاء ا�عمال أو علوم البيانات.

- يفضل وجود خبرة سابقة في مجال الرعاية الصحية.

- خلفية في تصميم مستودعات البيانات (مثل: النمذجة البعدية) 

واستخراج البيانات.

المعالجة  البيانات،  قواعد  إدارة  أنظمة  عمل  في  عميقة  خلفية   -

التحليلية المتصلة وELT (استخراج، تحويل، تحميل).

.(Microso� Power BI) معرفة في استراتيجيات ذكاء ا�عمال -

.SSISو SSRS وبرامج SQL معرفة في لغة -

- روح ا�بداع والمبادرة.

- مهارات تحليلية وقدرة على حل المشاكل.

 

الوظيفة  بعنوان  رسالة  إرسال  العمل  في  الرغبة  لديه  من  على 
تتضمن السيرة الذاتية على البريد ا�كتروني:

 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

bi-support@moh.gov.sabi-support@moh.gov.sa

مالحظة: 
تشترط موافقة جهة العمل للمتقدم.  

Note: 
Applicant requires approval by their employer.



Job Opening in the General Department of Health Facilities   

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the General Department of Health Facilities is 

pleased to announce the following vacancies:

1. Engineer
- Previous experience in Project Management.

2. Administrative Specialist
- Previous experience in Secretariat.

3. Administrative Officer
- Previous experience in Administrative Affairs.

4. Decor Engineer
5. Graphic Designer
6. Architect
7. Civil Engineer
8. Electrical Engineer
9. Mechanical Engineer
10. Agricultural Engineer
11. Chemical Engineer
12. Quality Specialist
13. Medical Equipment Specialist
14. Infection Control Specialist
15. Architectural Draughtsman
16. Health Administrative Officer
17. Pharmacist
18. Interior Engineer
19. Procurement Specialist

Those who are interested to apply, please submit your resume titled 

with the position to the following e-mail:

الصحية  للمرافق  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

للمرافق الصحية عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة 

المؤهلين للعمل لديها حسب ا´تي:

١. مهندس
- خبرة سابقة في إدارة المشاريع.

٢. أخصائي إداري
- خبرة سابقة في أعمال السكرتارية.

-
٣. إداري

- خبرة سابقة في الشؤون ا�دارية.

٤. مهندس ديكور
٥. مصمم جرافيكس

٦. مهندس معماري
٧. مهندس مدني

٨. مهندس كهربائي
٩. مهندس ميكانيكا

١٠. مهندس زراعي
١١. مهندس كيميائي

١٢. أخصائي جودة
١٣. أخصائي أجهزة طبية

١٤. أخصائي مكافة عدوى
١٥. رسام معماري

١٦. إداري صحي
١٧. صيدلي

١٨. مهندس تصميم داخلي
١٩. أخصائي مشتريات

الشروط:

- وجود خبرة سابقة.

تتضمن  الوظيفة  بعنوان  رسالة  إرسال  العمل  في  الرغبة  لديه  من  على 

السيرة الذاتية على البريد ا�كتروني

 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

ahawaji@moh.gov.saahawaji@moh.gov.sa

Requirements:
- Previous experience.



Job Openings in Medical Supply General Department

 Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Medical Supply General Department is pleased 

to announce a number of job vacancies:

1. Pharmacy

- Bachelor Degree.
- Experience in the field of Medical Supply.

2. Pharmacy Technician
- Experience in the field of Medical Supply.

3. Data Analyst

4. Programmer
5. Quality Specialist
6. Administrative Officer 
7. Secretary

Requirements:
- English Proficiency.
- Computer proficiency.
- Discipline and commitment.
- Teamwork skills.
- Ability to work under pressure.
- Passing personal interview.

Those who acquire the required qualifications and are interested 
to apply, please submit your resume titled with the desired 
position to the following e-mail:

الطبي ا�مداد  وكفاءة  لجودة  العامة  ا�دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 

في إطار البحث عن الكفاءات من داخل الوزارة، تعلن ا�دارة العامة 

من  عدد  الستقطاب  حاجتها  عن  الطبي  ا�مداد  وكفاءة  لجودة 

منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل لديها حسب االتي :

١. صيدلة

- درجة البكالويروس.
- خبرة في مجال ا�مداد الطبي.

٢. فني صيدلة
- خبرة في مجال ا�مداد الطبي

٣. محلل بيانات
٤. مبرمج

٥. أخصائي جودة
٦. إداري

٧. سكرتير

الشروط العامة:
- تفضل إجادة اللغة ا�نجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب ا´لي.
- الجدية وااللتزام في العمل.

- العمل بروح الفريق.
- تحمل ضغوطات العمل.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

إرسال  العمل  في  الرغبة  ولديه  الشروط  عليه  تنطبق  من  على 
على  الذاتية  السيرة  تتضمن  المطلوبة  الوظيفة  بعنوان  رسالة 

البريد ا�لكتروني:

 Job Openings | وظائف بالتكليف
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QEMS@moh.gov.saQEMS@moh.gov.sa


