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وظائف بالتكليف لدى ا
دارة العامة للتواصل 
الداخلي

 

Internal Communication General Department

As a part of MOH efforts to search for qualified staff 
within the ministry, Internal Communication General 
Department is looking for a number of qualified 
employees of the ministry to work in the department 
according to the required positions:

في  إطار السعي للبحث عن الكفاءات من داخل 
الوزارة، ترغب ا�دارة العامة للتواصل الداخلي 

بتكليف عدد من منسوبي الوزارة للعمل لديها 
حسب الشروط التالية:

سكرتير: خبرة ال تقل عن سنتين في نفس المجال.

محرر: خبرة ال تقل عن سنتين في مجال التحرير وا�عالم.

مصمم: القدرة على التعامل مع برامج التصميم

الجرافيكي.

مصور: تقديم عينة من ا�عمال الخاصة بالمتقدم.  

مترجم: خبرة ال تقل عن سنتين في مجال
الترجمة.

منسق فعاليات:
 - إجادة اللغة ا�نجليزية.

- إجادة استخدام جميع برامج مايكروسوفت 
أوفيس.

- سرعة إدخال المعلومات. 

 مدقق ومدخل بيانات: 
- إجادة اللغة ا�نجليزية.

- إجادة إستخدام جميع برامج مايكروسوفت أوفيس. 
- سرعة إدخال المعلومات.

 على من تنطبق عليه الشروط ولديه الرغبة
 للعمل لدى ا�دارة العامة للتواصل الداخلي؛

 إرسال رسالة بعنوان الوظيفة المطلوبة تتضمن
السيرة الذاتية على البريد ا�لكتروني

Icjob@moh.gov.sa

@ ا�عالن خاص بمنسوبي وزارة الصحة، حيث 
سيكون مقر العمل بديوان الوزارة بالرياض.

 
@ علم² بأن آخر موعد للتقديم بعد أسبوعين

من تاريخ ا�عالن.

Secretary: Two years minimum experience in the 
same field.

Editor: Two years minimum experience in editing 
and media.

Graphic Designer: Ability to deal with graphic 
design programs.

Photographer: Provide a sample of the applicant's 
work.

Translator: Two years minimum experience in 
translation.

Events coordinator:
-English proficiency.
-Proficiency in using Microsoft Office programs.
-Speed in data entry.

Proofreader and a typist:
-English proficiency.
-Proficiency in using Microsoft Office programs.
-Speed in data entry.

If you have the required qualifications, and you 
are interested to work in Internal 
Communication General Department, please 
submit your resume to the following E-mail: 
Icjob@moh.gov.sa

* We would like to inform you that last date of 
submission is after two weeks from the 
announcement date
* The announcement is for Ministry of Health 
employees in Riyadh.
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الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم من الكادر ا�داري. 

- اجتياز المقابلة الشخصية.
According to the following conditions:
1- The applicant has to be from the administrative 
personnel.
2- Passing the interview.
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وظائف بالتكليف لدى برنامج اللوائح الصحية 
الدولية 

 

Openings for International Health 
Regulations Program 

As a part of MOH efforts to search for 
qualifications within the ministry, International 
Health Regulations Program of the Ministry's 
Public Health Agency is looking for a number of 
qualified employees to work in the ministry.

 
في إطار السعي للبحث عن الكفاءات من منسوبي 

الوزارة فإن برنامج اللوائح الصحية الدولية  بوكالة 
الوزارة للصحة العامة  بديوان الوزارة  يعلن عن

وظائف بالتكليف على النحو التالي ووفق
الشروط التالية:

أطباء:  
- تخصص (صحة عامة، طب أسرة، طب وقائي)

 أخصائي غير طبيب :
- تخصص (صحة دولية، صحة عالمية، صحة عامة،

وبائيات)

 على من تتوفر فيه الشروط ولديه الرغبة 
 بالتقديم، إرسال السيرة الذاتية

على البريد ا�لكتروني:

ihr@moh.gov.sa 
 

@ آخر موعد الستقبال الطلبات بعد
أسبوعين من تاريخ ا�عالن.

• Doctors:
Majors (Public health, Family medicine and 
Preventive medicine).

• Non-physician specialist:
Majors (International Health, Global Health, 
public health and Epidemiology)

If you have the required qualifications, and 
you are interested, please submit your 
resume to the following E-mail:

ihr@moh.gov.sa

* We would like to inform you that last date 
of submission is after two weeks from the 
announcement date

SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa



 Job Openings | وظائف بالتكليف

وظائف بالتكليف لدى البرنامج الوطني 
لصحة العين ومكافحة العمى

 

Openings for National Prevention of 
Blindness Program 

As part of MOH efforts to search for qualified 
staff within the ministry National Prevention of 
Blindness Program is looking for a number of 
qualified employees of the ministry to work in 
this program.

 
في إطار السعي لالستفادة من الكوادر المؤهلة في 

الوزارة ل¾سهام في تحقيق تطلعات وأهداف برنامج 
صحة العين ومكافحة العمى  يعلن البرنامج عن 

رغبته في التكليف للوظيفة التالية:

طبيب عيون: غير متفرغ
طبيب اسرة: غير متفرغ

أخصائي بصريات: غير متفرغ
أخصائي وبائيات: بكالوريوس

إداري: بكالوريوس ادارة
إحصائي ومحلل بيانات: بكالوريوس إحصاء

 لمن تتوفر فيهم الشروط ولديهم الرغبة في 
 التقديم نأمل إرسال السيرة الذاتية على البريد

ا�لكتروني
 yabuhaider@moh.gov.sa  

 
@ علم² بأن آخر موعد للتقديم على الوظائف

بعد أسبوع من تاريخ ا�عالن.

Ophthalmologis: part-time
Family physician: part-time
Optometrist: part-time
Epidemiologist: Bachelor
Administrative: Bachelor
Statistical and Data Analyst: Bachelor
Public health: Bachelor

If you have the required qualifications, and 
you are interested to work, please submit 
your resume to the following E-mail 
yabuhaider@moh.gov.sa

* We would like to inform you that last date 
of submission is after a week from the 
announcement date.
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على أن تنطبق في المرشح الشروط ا�تية:
- إجادة استخدام الحاسب اÂلي للبرامج ا�ساسية
وبرامج تطبيقات التقنيات ا�حصائية في الجودة.

- ا�لمام باللغة العربية وا�نجليزية.
- االلتزام العام بالعمل واتباع التوجيهات وا�نجاز

حسب جدولة العمل.
- امتالك القدرة على التفكير الخالق وا�بداعي

والعمل بروح إيجابيه جيدة.
- إجادة التعامل بشكل إحترافي. 

- القدرة على التواصل بشخصية استباقية
وحماسية.

- امتالك حس المتابعة للمشاريع لحل المتعثرات
لتحقيق ا�نجازات والحصول على المخرجات.

- امتالك مهارة العرض وا�لقاء.

According to the following conditions:
 - Discipline and commitment by follow the 
requested requirements.
- Priority is given to those with experience and 
specialization and training.
- Proficiency in using Computer.
- Passing the interview.



 Job Openings | وظائف بالتكليف

Openings for Saudi Health Mission in Washington

As a part of MOH efforts to search for qualifications within the ministry, Medical 
Referral Center is looking for a number of MOH qualified financial accountants to 

work at the Saudi Health Mission in Washington.
Job Description:  Claims Manager at Saudi Health Mission – USA

Qualifications:
 - Bachelor’s degree in Business Administration, Accounting, or Finance.
 Master degree is a plus.

Experiences:
  10 years of total work experience in finance or accounting.
 5 years of experience in health plan operations, financial management, claims 

management experience, or health plan information systems.
 - Expert level knowledge of medical terminology, Healthcare Common 

Procedure Coding Systems (HCPCS) such as CPT, CDT, ICD9, and US health 
insurance industry standards.

 - Expert level knowledge in healthcare billing and medical reimbursement 
policies.

 - Working with the American National Standards Institute (ANSI x12) and 
Electronic Data Interchange (EDI) standards for healthcare is a plus.

Required Skills:
 - Comfortable with commonly used computer software, different financial 

software, and banking systems.
 - Solid analytical skills.
 - Able to make independent decisions, multi-task and prioritize tasks.
 - Excellent time management and organizational skills.
 - Outstanding verbal and written communication & interpersonal skills.

- Fluent in English.

Other requirements:
- Approval of the current director.

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

mrc-admin@moh.gov.sa

* We would like to inform you that last date of submission is after two weeks from 
the announcement date. 
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