عبدالرحمن أحمد الزهراني
نبذه عني
أنا عبدالرحمن أحمد الزهراني  ،أبلغ من العمر 34سنة  ،أجيد إستخدام الحاسب اآللي وأحب التعاون مع الجميع  ،أحب
العمل الجماعي وأسعى إلنتاج عمل متكامل وشخصيتي إيجابية  ،أحب النظام والتنظيم في العمل وأنا دائما في محاولة
للبحث عن كل ماهو جديد من مجال عملي.

الخبرا ت العملية

2012 -05/ 2019

مدير مساعد عمليات الموارد البشرية (تدرج من وظيفة رئيس قسم العالقات العمالية)

شركة المجال جروب فور لألمن والسالمة
-

تطبيق اللوائح واألنظمة الداخلية ونظام وزارة العمل.

-

متابعة وإصدار خطابات إنهاء عقود العمل (لجميع حاالت إنهاء الخدمات).

-

إصدار إشعارات المخالفات العمالية حسب الئحة الجزاءات المعتمده.

-

متابعة تقارير موظفي عمليات الموارد البشرية (جميع مهام عمليات الموارد البشرية)

-

إعتماد خطابات عمليات الموارد البشرية (تعريف  ،شهادة خبره  ،اإلجازات،التذاكر،التأمين الطبي)

-

إجراء التحقيقات اإلدارية.

-

إصدار التعاميم اإلدارية وتعاميم التبريكات والعزاء.

2012 – 2012

منسق الموارد البشرية
شركة المجال للخدمات األمنية

الدورات
دبلوم سكرتير تنفيذي – سنة و 6أشهر

-

إصدار الخطابات (تعريف  ،شهادة خبرة  ،خطابات خارجية)

إدخال بيانات ومعالجة نصوص –  6اشهر

-

ترتيب وتنظيم وحفظ الملفات الوظيفية.

تأهيل إخصائي موارد بشرية – شهر

-

مراجعة ملفات التعيينات الجديدة وإصدار خطابات التعيين.

تطبيقات مكتبية بالحاسب اآللي – شهر

2008 – 2012

منسق إدارة خدمة الصرف اآللي بالمنطقة الغربية
شركة المجال للخدمات األمنية

الغش والرشوة – يوم

المهارات

-

إصدار خطابات تحديث أفراد الصرف اآللي للبنوك.

-

متابعة الحضور واإلنصراف ألفراد الصرف اآللي.

اإللمام التام بأنظمة وزارة العمل

-

متابعة إستالم وتسليم األسلحة والمفاتيح ألفراد الصرف اآللي.

القدرة على اإلتصال مع مختلف أنماط المجتمع

-

إصدار إشعارات المخالفات العمالية ألفراد الصرف اآللي.

السرعة واإلتقان في إنجاز المهام وتنظيمها

-

إكمال ملفات التعيينات الجديدة وإرسالها لإلدارة العامة إلستالم خطاب التعيين.

تحمل ضغوطات العمل

-

حفظ وترتيب كافة مستندات عمليات الصرف اآللي.

الدراية الكاملة بالمهام اإلدارية

06/2007 – 2008

مناوب خدمات عمالء
شركة المجال للخدمات األمنية

-

إستالم بالغات أعطال الصرافات اآللية عن طريق اإليميل وترتيبها.

-

التواصل مع موظفي الصرف اآللي في الميدان وإبالغهم بإعطال الصرافات اآللية.

-

متابعة أفراد الصرف اآللي وتحديث تقرير بالغات أعطال الصرف اآللي .

-

التواصل مع مسؤولي خدمة العمالء في البنوك للتأكد من إنتهاء إصالح إعطال الصرافات.

2003 – 06/2007

إتقان الطباعة على الحاسب اآللي باللغتين

الحاسب اآلل ي
إتقان إستخدام برامج األوفيس
إستخدام الفوتوشوب

اللغات
اللغة العربية – ممتاز

سكرتير تنفيذي
شركة األصدقاء الوطنية الطبية المحدودة

-

إدارة مكتب المدير العام .

-

إصدار خطابات مراسلة العمالء .

-

متابعة إيميل الشركة وطباعة طلبات العمالء.

الشهادات الدراسية

2014 – 2015

تاريخ الميالد  )34( 1984 :سنة
الجنسية  :سعودي
الحالة اإلجتماعية  :متزوج
جدة – حي الرغامة – مخطط الراية
جوال(966) 542538140 :
اإليميلde7mi-1@hotmail.com :

بكالوريوس إدارة عامة (جامعة الملك عبدالعزيز)

اللغة اإلنجليزية – مبتدئ (المستوى األول)

األهداف والطموحا ت
السعي للوصول إلى مستويات عليا في الحياة العملية
والعلمية.
اإلستقرار الوظيفي.
اإلنظمام إلى فريق عمل إحترافي وعالي المستوى
من أجل تحقيق وإجتياز تحديات العمل.
الحصول على المزيد من المسئوليات اإلدارية
لتطوير مهارتي العلمية.

