
ክፍት የሥራ መዯብ ማስታወቂያ 

 
እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ቀጥል የተዘረዘሩትን መስፇርቶች የሚያሟለ እና ዩኒቨርሲቲውን በምክትሌ ፕሬዝዲንትነት ሇመምራት 

ፍሊጎትና ብቃት ያሊቸውን ተወዲዲሪዎች የኢ.ፌ.ዱ.ሪ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በመንግሥት የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት የአመራርና የአስተዲዲር ኃሊፉዎችን ምርጫ እና ሹመት/ምዯባ ሇመዯንገግ ባወጣው መመሪያ ቁጥር 002/2011 
መሠረት አወዲድሮ የዩኒቨርሲቲው ምክትሌ ፕሬዝዲንቶች አድርጎ መሰየም ይፇሌጋሌ፡፡ 

የሥራው መዯብ፡- ምክትሌ ፕሬዝዲንት 

ብዛት፡- 2 (ሁሇት)፡ (የቢዝነስና ሌማት ምክትሌ ፕሬዝዲንት እና የአስተዲዯርና የተማሪዎች ጉዲይ ምክትሌ ፕሬዝዲንት) 
ተፇሊጊ ችልታ 

የትምህርት ዯረጃ፡- ሶስተኛ ዱግሪ /PhD/፣ ወይም ሁሇተኛ ዱግሪ (Master Degree) የትምህርት ዝግጅት ያሇው እና 

ቢያንስ የረዲት ፕሮፌሰር ማዕረግ ያሇው/ያሊት፣ 

የሥራ ሌምድ፡- በከፍተኛ ትምህርት ተቋም በተሇያዩ ዯረጃዎች በአመራርነት ቢያንስ የሶስት አመት የስራ ሌምድ ያሇው/ያሊት 

ወይም ከዚህ ውጪ ባሇ መስክ በከፍተኛ አመራርነት የተረጋገጠ የስራ ሌምድ ያሇው/ያሊት፣ እንዱሁም በማስተማርና 

በምርምር ቢያንስ ስድስት አመት የስራ ሌምድ ያሇው/ያሊት፡ 

የዘርፍ ስትራቴጂክ እቅድ፡- የዘርፈን /የስራ መዯቡን/ ዋና ተግባር ሇማሳዯግና ሇማሻሻሌ ስሇሚከተሇው/ስሇምትከተሇው ስሌት 

ከ5 ገጽ ያሌበሇጠ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀ ስትራቴጂክ እቅድ የዩኒቨርሲቲው የአካዲሚክ እና የሴኔት አባሊት ባለበት በአካሌ 

ማቅረብ የሚችሌ/የምትችሌ፡፡  
ፆታ፡ አይሇይም፤ ሴት አመሌካቾች ይበረታታለ፣ 

ተፇሊጊ ክህልቶች፡- 

የአመራር ክህልት፡- የዘርፈን የሰው ሃይሌ፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብቶች በማስተባበር ሇመምራት የሚያስችሌ የአመራር 

ክህልት ያሇው/ያሊት፣ 

አዲዱስ አሰራሮችን የመፍጠርና ሇውጥ የማምጣት ክህልት ያሇዉ /ያሊት፣  

የአሰራር ስሌቶችን የመቀየስ፣ የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያሇው/ያሊት፣ 

የዩኒቨርሲቲውን ተሌዕኮና ራዕይ ሇማሳካት የሚያስችሌ የተግባቦት ክህልት ያሇው/ያሊት፣ 

ተፇሊጊ ስነ-ምግባር፡- አመሌካቾች ከስነ-ምግባር ጉድሇቶች የጸደ፣ በመሌካም ባህሪያቸው፣ በስራ አክባሪነታቸው 
የተመሰከረሊቸውና ሇላልች አርአያ የሆኑ፣ ተግባብተው መስራት የሚችለ እና ሇሚቀርቡሊቸው ጉዲዮች ተገቢውን ምሊሽ 
በተገቢው ጊዜ የሚሰጡ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የስራ ዘመን፡- በውድድሩ የሊቀ ውጤት በማምጣት የሚመረጡት አመሌካቾች በምክትሌ ፕሬዚዲንትነት ሇአራት ዓመታት 
የሚሾሙ ሲሆን የስራ አፇጻጸማቸው ታይቶ የስራ ዘመናቸው ሇአንድ ተጨማሪ የስራ ዘመን ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 

ዯመወዝና ጥቅማጥቅም፡-በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የዯመወዝ፣ የዯረጃና ተያያዥነት ባሊቸው ህጎችና ዯንቦች መሰረት 

የማመሌከቻ ጊዜ፡- አመሌካቾች ሙለ መረጃዎቻቸውን ማሇትም የሚወዲዯሩበትን የኃሊፉነት ቦታ የሚገሌፅ የማመሌከቻ 

ዯብዲቤ፣ የትምህርት ማስረጃ፣ የስራ ሌምድ ማስረጃ፣ CV፣ እና ላልች ሇዚህ ውድድር ይጠቅማሌ የሚሎቸውን መረጃዎች 
ዋናውንና የማይመሇስ ፎቶ ኮፒ፣ እንዱሁም አጭር ፕሮፖዛሌ ይህ ማስታወቂያ በአዱስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን 
ጀምሮ ባለት አስር ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

የማመሌከቻ ቦታ፡- እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ህንጻ ቁጥር 02 ሶስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 309 በአካሌ ቀርበው ማስገባት ወይም 

ሇዚሁ ተግባር በተዘጋጀው ኢሜሌ አድራሻ vicepresident@inu.edu.et መሊክ ይችሊለ፡፡  

ሇበሇጠ መረጃ፡- በ 0918701855 ወይም 0913465212 ስሌክ ቁጥሮች ዯውል ማነጋገር ይቻሊሌ፡፡  

#የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ስራ አመራር ቦርድ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E1%8B%A8%E1%8A%A5%E1%8A%95%E1%8C%85%E1%89%A3%E1%88%AB?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIT5ydJVr3lcSCu_KCBxOcY51prQky_mwAEJ6EEirucoOSDZJOcw57iBsGk_6ZxIsJTH_RWb2d1_IgKv3xT_gwc-k9JFB4ZqxZ8RbioMJ476_tPIA-GyF1vH5gnt_I27iKXBo9zG7bPr-01tYBZBQP&__tn__=*NK-R

