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Job Openings in the Specialized Centers General 
Department
Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Specialized Centers General Department is 

seeking qualifications to work according to the following:

1. Administrative Officers
- Discipline, punctuality and high sense of responsibility.
- Spoken and written English proficiency is preferred.
- Efficient knowledge in Microsoft Office software.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

2. Secretariat
- Discipline, punctuality and high sense of responsibility.
- Spoken and written English proficiency is preferred.
- Efficient knowledge in Microsoft Office software.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

3. Biostatistics
- Discipline, punctuality and high sense of responsibility.
- Spoken and written English proficiency is preferred.
- Efficient knowledge in Microsoft Office software.
- Employer approval.
- Passing personal interview.

4. Project Manager
-Discipline, punctuality and high sense of responsibility.
- Spoken and written English proficiency is preferred.
- Efficient knowledge in Microsoft Office software.
- Experience in Projects Management.
- Employer approval.
- 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:

للمراكز  العامة  ا	دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
المتخصصة

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

للعمل  المؤهلين  الوزارة  منسوبي  من  عدد  الستقطاب  حاجتها 

لديها حسب ا�تي:

١. إداريون
- الجدية وااللتزام التام بالعمل والحس من العالي من المسؤولية.

- يفضل إجادة اللغة االنجليزية تحدث� وكتابة.
- إجادة استخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

- موافقة جهة العمل. 
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٢. سكرتارية
- الجدية وااللتزام التام بالعمل والحس من العالي من المسؤولية.

- يفضل إجادة اللغة االنجليزية تحدث� وكتابة.
- إجادة استخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

- موافقة جهة العمل. 
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٣. إحصاء حيوي
- الجدية وااللتزام التام بالعمل والحس من العالي من المسؤولية.

- يفضل إجادة اللغة االنجليزية تحدث� وكتابة.
- إجادة استخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

- موافقة جهة العمل. 
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٤.مدير مشروع
- الجدية وااللتزام التام بالعمل والحس من العالي من المسؤولية.

- يفضل إجادة اللغة االنجليزية تحدث� وكتابة.
- إجادة استخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس.

- خبرة في إدارة المشاريع.
- موافقة جهة العمل. 

- اجتياز المقابلة الشخصية.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على 

البريد ا�كتروني:

 SC-PVP@moh.gov.sa

.Submission ends in two months from date of announcementعلم� بأن مدة التقديم شهرين من تاريخ نشر ا	عالن.
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Job Openings in the Center of Excellence for Health 
Informatics
Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the General Directorate is seeking qualifications to 

work according to the following:

1.Change Management Specialist
- Academic qualification in a technical or administrative field.
- Minimum of 1 year experience in Change Management.

2.Risk Management Specialist
- Academic qualification in a technical or administrative field.
- Minimum of 1 year experience in Change Management.

3. HR Specialist
- Academic qualification in an administrative field.
- Minimum of 3 years experience inside the Ministry.

4.Financial Affairs Specialist
- Academic qualification in a financial field.
- Minimum of 3 years experience inside the Ministry.

5. Business Development Specialist
- Academic qualification in a technical or administrative field.
- Minimum of 3 years experience in Business Development.

6. Projects Coordinator
- Academic qualification in a technical or medical field.
- Minimum of 1 year experience in Projects Management.

7. Projects Manager
- Academic qualification in a technical or medical field.
- Minimum of 2 years experience in Projects Management.

8. Training and Education Specialist
- Academic qualification.
- Minimum of 1 year experience in Training and Education.

9. Medical Referral Coordination Specialist
- Academic qualification in a medical or administrative field.
- Minimum of 2 years experience in Medical Referrals.

10. Compliance Audit Specialist
- Academic qualification in a medical or administrative field.
- Minimum of 2 years experience in the field.

11.Data Analyst 
- Academic qualification in a technical field.
- Minimum of 2 years experience in Data Analysis.

12. Dashboard Developer
- Academic qualification in a technical field.
- Minimum of 1 year experience in Dashboards 
Development.

13. Dashboards Tracking Specialist
- Minimum of 1 year experience in the field.

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:

للصحــة  التميـــز  مركـــز  لدى  بالتكليـف  وظائــف 
الرقمية

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

عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديها حسب ا�تي:

١.  أخصائي إدارة التغيير
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات التقنية أو ا�دارية.

- خبرة ال تقل عن سنة في مجال إدارة التغيير.

٢.  أخصائي إدارة مخاطر
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات التقنية أو ا�دارية.

- خبرة ال تقل عن سنة في مجال إدارة التغيير.

٣. أخصائي موارد بشرية
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات ا�دارية. 

- خبرة ال تقل عن ٣ سنوات داخل الوزارة.

٤.  أخصائي شؤون مالية
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات المالية. 

- خبرة ال تقل عن ٣ سنوات داخل الوزارة.

٥. أخصائي تطوير أعمال
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات التقنية أو ا�دارية.

- خبرة ال تقل عن ٣ سنوات في مجال تطوير ا³عمال.

٦.منسق مشاريع
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات الصحية أو التقنية.

- خبرة ال تقل عن سنة في مجال إدارة المشاريع.

٧.مدير مشاريع
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات الصحية أو التقنية.

- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال إدارة المشاريع.

٨.أخصائي تدريب وتعليم
- مؤهل جامعي.

- خبرة ال تقل عن سنة في مجال التدريب والتعليم.

٩. أخصائي تنسيق ا	حاالت الطبية
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات الصحية أو ا�دارية.

- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال العمل في ا�حاالت الطبية.

١٠. أخصائي تدقيق والتزام
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات الصحية أو ا�دارية.

- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال العمل.

١١. محلل بيانات
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات التقنية.

- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات.

١٢. مطور لوحة بيانات
- مؤهل جامعي في أحد التخصصات التقنية.

- خبرة ال تقل عن سنة في مجال تطوير لوحات البيانات.

١٣. أخصائي متابعة لوحات البيانات
- خبرة ال تقل عن سنة في نفس المجال.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على 

البريد ا�كتروني:

 dhcoe@moh.gov.sa

.Submission ends in two months from date of announcementعلم� بأن مدة التقديم شهرين من تاريخ نشر ا	عالن.



 Job Openings | وظائف بالتكليف

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

2021 / 4 / 28
Date of announcementتاريــخ ا�عـــالن

Job Openings in the Emergency General Department

Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the Emergency General Department is seeking 

qualifications to work according to the following:

1. Administrative Officers/Accountants [male/female]
- In the following fields: Accounting, Finance, HR, General 
Management, Business Management, Law, PR, Secretariat, 
Office Management, Statistics, IT, Technical Support, 
Projects Management, Business Analysis or 
Writing/Copying.
- Bachelor’s in the field as a minimum degree.
- Prior experiences and certification in Sheffield is preferred.
- Passing personal interview.

2. Doctors (Resident/Specialist/Deputy/Consultant) 
— [male/female]
- In the following fields: Emergency, Internal, Surgery, IC 
(adults/pediatric/neonatal), Gynecology and Obstetrics, Pediatrics, 
Orthopedics, Otolaryngology, General or Cardiology.

3. Applied Medical Specialties (Specialist/Technician)
- In all specialities, including: Nursing, Pharmacy, Laboratories, 
Radiology, Physical Therapy, Nutrition, Medical Equipment, Health 
Informatics, Medical Management, Medical Secretariat, 
Emergency, Respiratory Care or Anesthesia.

4.Public Service
- Driver
- Reporter

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

عن حاجتها الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل 

لديها حسب ا�تي:

١. إداريون وإداريات/محاسبون ومحاسبات
إدارة  بشرية،  موارد  مالية،  محاسبة،  التالية:  التخصصات  أحد  في   -
مكتب،  مدير  سكرتارية،  عامة،  عالقات  قانون،  أعمال،  إدارة  عامة، 
إحصاء، تقنية معلومات، دعم فني، إدارة مشاريع، تحليل أعمال أو 

ناسخ/كاتب.
- درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال العمل.

- يفضل من لديه خبرات سابقة وشهادات مهنية في مجال العمل.
- اجتياز المقابلة الشخصية.

٢. أطباء وطبيبات (مقيم/أخصائي/نائب/استشاري)
- في أحد التخصصات التالية: طوارئ، باطنية، جراحة، عناية مركزة 
(كبار/أطفال/حديثي الوالدة)، نساء ووالدة، أطفال، عظام، أنف وأذن 

وحنجرة، عام أو قلب.

٣. التخصصات الطبية التطبيقية (أخصائي/فني)
تمريض، صيدلة، مختبرات،  التخصصات ومن ضمنها:  - في جميع 
إدارة  أجهزة طبية، معلوماتية صحية،  تغذية،  أشعة، عالج طبيعي، 

صحية، سكرتارية طبية، طوارئ، رعاية تنفسية أو تخدير.

٤. موظفو خدمات عامة
- سائق

- مراسل

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على 

البريد ا�كتروني:

 
mchm@moh.gov.sa

.Submission ends in two months from date of announcementعلم� بأن مدة التقديم شهرين من تاريخ نشر ا	عالن.
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Job Openings in the General Department 
of the Mystery Shopper Program
Within the process of seeking qualified employees from within 

the ministry, the General Department is seeking qualifications to 

work according to the following:

1. Executive Secretary [female]
- Diploma as a minimum degree.
- Experience in Executive Secretariat.
- Efficient knowledge in using computers.
- Communication skills.

2. Secretary
- Diploma as a minimum degree.
- Experience in the field.

3. Mystery Shopper
- A member of the medical staff (Nursing, Medicine, Pharmacy…).

4.Quality Controller
- Bachelor’s as a minimum degree.
- Experience in Health Quality and health facilities evaluation 
criteria.

5. Scientific Data Analyst 
- Experience in Data Analysis and (SPSS-SAS-Excel).
- High efficiency.

6. Driver
- Punctuality.
- Good reputation.

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:

لبرنامج  العامة  ا	دارة  لدى  بالتكليف  وظائف 
الزائر السري

البرنامج عن  الوزارة، يعلن  البحث عن الكفاءات من داخل  في إطار 

حاجته الستقطاب عدد من منسوبي الوزارة المؤهلين للعمل لديه 

حسب ا�تي:

١. سكرتير تنفيذي (أنثى)
- درجة الدبلوم كحد أدنى.

- خبرة في أعمال السكرتارية التنفيذية. 
- إجادة استخدام برامج الحاسب ا�لي. 

- إجادة مهارات التواصل مع االخرين.

٢. سكرتير
- درجة الدبلوم كحد أدنى. 

- خبرة في نفس المجال.

٣. زائر سري
- كادر صحي (تمريض، طب، صيدلة…)

٤. ضابط جودة
- درجة البكالوريوس كحد أدنى.

- خبرة في الجودة الصحية ومعايير التقييم للمنشآت الصحية.

٥. أخصائي تحليل بيانات
.(SPSS-SAS-Excel) خبرة في تحليل البيانات واستخدام البرامج التالية -

- الدقة العالية.

٦. سائق
- االلتزام بالعمل. 

- حسن السيرة.

على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة في العمل إرسال 

رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن السيرة الذاتية على 

البريد ا�كتروني:

 

Mysteryshopper@moh.gov.sa

.Submission ends in two months from date of announcementعلم� بأن مدة التقديم شهرين من تاريخ نشر ا	عالن.


