የዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንትን አወዲድሮ ሇመቅጠር የወጣ ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ
የዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ቀጥል የተዘረዘሩትን መስፇርቶች የሚያሟለ እና ዩኒቨርሲቲውን
በፕሬዚዲንትነት ሇመምራት ፍሊጎቱና ብቃቱ ያሊቸውን አመሌካቾች አወዲድሮ የሊቀ ውጤት
ያመጣውን/ችውን ተወዲዲሪ የዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት አድርጎ ሇመመዯብ ይፇሌጋሌ፡፡
1. ስሇ ዩኒቨርሲቲው አጭር መግሇጫ
ዩኒቨርሲቲው ከአዱስ አበባ የ 2 ሰዓት የመኪና ጉዞ ርቀት ሊይ በምትገኘው ጥንታዊና ታሪካዊ በሆነችው
የዯብረ ብርሃን ከተማ የሚገኝ ሲሆን በ1999 ዓ.ም ከተመሰረቱ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በትምህርት
ሚኒሰቴር መስፇርት መሰረት ከፍተኛ ዯረጃ ያሇው ተቋም ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ከ 2ሺህ በሊይ መምህራንና
ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በመያዝ ከ 30ሺህ በሊይ ተማሪዎችን እያስተማረ የሚገኝ እና በሚሰራቸው
የመማር ማስተማር፣ የምርምርና የማህበራዊ አገሌግልት ሥራዎች በኢትዮጵያ ተመራጭ ዩኒቨርሲቲ
ሇመሆን እየሰራ ይገኛሌ፡፡
2. የስራው መዯብ
የዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት
3. የማመሌከቻ መስፇርቶች
3.1 የትምህርት ዯረጃ፡- ሶስተኛ ድግሪ (PhD) ወይም ሁሇተኛ ድግሪ (MA/MSc) እና ቢያንስ የረዲት
ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያሇው/ያሊት፣
3.2 የሥራ ሌምድ፡- በከፍተኛ ትምህርት፣ በኢንደስትሪ፣ በምርምር ተቋማት ወይም መሰሌ ተሌዕኮ
ባሊቸው ተቋማት በከፍተኛ አመራር/ኃሊፊነት እርከን ያገሇገሇ/ች፣
3.3 ስትራተጂያዊ እቅድ ማቅረብ፡- አመሌካቾች በዩኒቨርሲቲው የከፍተኛ ትምህርትን ተዯራሽነት፣
ፍትሃዊነት፣ ጥራት፣ ተገቢነትና ዓሇምአቀፋዊነት ሇማሳካት ስሇሚከተለት ስሌት፤ ዩኒቨርሲቲውን የሌህቀት
ማዕከሌ ሇማድረግ ስሇሚሰጡት አመራር ከ10 ገጽ ያሌበሇጠ ስትራቴጂያዊ እቅድ በፅሁፍ ያቀርባለ፤
ስሊቀረቡት እቅድ ሇዩኒቨርሲቲው አካዲሚክ ስታፍና ሰራተኞች እንዱሁም ተማሪዎች በሚዘጋጀው መድረክ
ሊይ ገሇፃ ያዯርጋለ፡፡
3.4 እድሜ፡- አመሌካቾች እድሜያቸው ከ60 ዓመት ያሌበሇጠ መሆን አሇበት፡፡
3.5 ፆታ፡- ማስታወቂያው ወንዶችንና ሴቶችን የሚያጠቃሌሌ ሲሆን፣ መስፇርቱን የሚያሟለ ሁለ
እንዱያመሇክቱ ይበረታታለ፡፡
4. ተፇሊጊ ክህልቶች
4.1 የአመራር ክህልት፡- አመሌካቾች በዩኒቨርሲቲው ያሇውን የሰው፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብት
በማስተባበር፣ ሇመምራት የሚያስችሌ ዕቅድ በማቀድ፣ የአሠራር፣ የክትትሌ፣ የድጋፍና ቁጥጥር ሥርዓትን
በመዘርጋት፣ ኃሊፊነትንና ተጠያቂነትን በማስፇን የአካዲሚክና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን የሥራ ተነሻሽነትና
የባሇቤትነት ስሜት ሇማሳዯግና የዩኒቨርሲቲውን ተሌዕኮና ራዕይ ሇማሳካት የሚያስችሌ የአመራር ክህልት
ያሊቸው መሆን አሇባቸው፡፡

4.2 አዱስ አሰራር የመፍጠርና ሇውጥ የማምጣት ክህልት፡- አመሌካቾች በዩኒቨርሲቲው ሇውጥና እድገትን
ሇማምጣት የሚያስችለ አዲዱስ የአሰራር ስሌቶችን የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያሊቸው
መሆን አሇባቸው፡፡
4.3 የተግባቦት ክህልት፡-አመሌካቾች በዩኒቨርሲቲውም ሆነ ከዩኒቨርሲቲው ውጭ ካለ መንግሥታዊና
መንግሥታዊ ያሌሆኑ አገራዊ፣ አህጉራዊና አሇም አቀፋዊ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር
የዩኒቨርሲቲውን ተሌዕኮና ራዕይ ሇማሳካት የሚያስችሌ የተግባቦት ክህልት ያሊቸው መሆን አሇባቸው፡፡
5. ተፇሊጊ ሥነ-ምግባራዊ ባህርያት
5.1 አመሌካቾች ከሥነ-ምግባር ጉድሇቶች የፀደ፣ በመሌካም ባህርያቸውና በስራ
ታታሪነታቸው የተመሰከረሊቸውና ሇላልች አርአያነታቸው የጎሊ መሆን አሇባቸው፡፡

አክባሪነታቸውና

5.2 አመሌካቾች ተግባብቶ የመስራት፣ ሁለን በእኩሌ የማስተናገድ፣ ሇሚቀርቡሊቸው ጉዲዮች ተገቢውን
ምሊሽ በተገቢው ጊዜ የመስጠት መርህ የሚከተለ መሆን አሇባቸው፡፡
6. የምዯባ ሁኔታ
በውድድሩ የሊቀ ውጤት በማምጣት የተመረጠው/ችው አመሌካች ዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲን ሇ 6 አመታት
በፕሬዚዲንትነት የሚመራ/የምትመራ ሲሆን የፕሬዚዲንትነቱ ጊዜ እንዲስፇሊጊነቱ ሉራዘም ይችሊሌ፡፡
7. ዯመወዝና ጥቅማጥቅም
በዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስኬሌ መሰረት፤
8. የማመሌከቻ ጊዜ
አመሌካቾች ማመሌከቻቸውን ፣ CV እና ኦርጅናሌ የትምህርት እና የሥራ ሌምድ ማስረጃቸውን እንዱሁም
ከ 10 ገጽ ያሌበሇጠ ስትራቴጂያዊ እቅድ (ከማይመሇስ ፎቶ ኮፒ ጋር) ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ
ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ድረስ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡
9. የማመሌከቻ ቦታና ማቅረቢያ መንገዶች
9.1 በዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት ጽ/ቤት በግንባር ቀርቦ በመመዝገብ
9.2 ሇዚሁ ሥራ ብቻ በተዘጋጀ ኢ-ሜይሌ አድራሻ dbupresident2@gmail.com በመሊክ
10. ሇተጨማሪ መረጃ በሚከተለት መንገዶች መጠቀም ይቻሊሌ
10.1 በቢሮ ስሌክ ቁጥር፡ +251118963562 ወይም በሞባይሌ ቁጥር፡ +251979480940
10.2 በኢ-ሜይሌ አድራሻ: dbupresident2@gmail.com
10.3 በዩኒቨርሲቲው ዌብ ሳይት: www.dbu.edu.et
የዯብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ አመራር ቦርድ

