
للمتطلبات اعن حاجاتننعلن .الموضحة أدناهللتخصصات التالیة وفقاً

المؤھالت العلمیة والخبرات ماوالمھالمسمى الوظیفي م

.MBA)في الھندسة أو (ماجستیر یفضل مؤھل جامعي تخصص ھندسي و·
دارة المشاریع.سنوات في إ7منھا خبرةةسن20·
بین مراحل المشاریع والعالقات بین المشاریع.خبرة في إدارة المخاطر والربط ·
في المعاییر الدولیة للتصامیم والجودة المتعلقة بتشغیل ومعدات المیناء.خبرة·

مدیر مشروع 
Project Manager

إشراف میداني لجمیع أعمال مشاریع المیناء في جمیع المراحل (تصمیم، بناء، تنفیذ، ·
ومراقبة) حتى مرحلة بدء التشغیل.

.لتكلیف فیما بعد والموافقة علیھابل التشغیل وامراجعة جمیع أعمال الفحص ق·
افقة بل اإلستشاریین والمقاولین والموالتقاریر والمدفوعات المقدمة من قمراجعة جمیع ·

.ھا لمدیر اإلدارة للمصادقة علیھاعلیھا ورفع
رفع التقاریر الالزمة الدوریة إلى مدیر اإلدارة المختصة.·

NPP001

.دبلوم في الھندسة·
مع الرئیسیةكمسؤول سالمة في المشاریع البحریة ومشاریع البنیة التحتیةسنوات 10·

الخلیجي.مشاریع مماثلة ویفضل في دول مجلس التعاون خبرة سابقة في 
معاییرفي النظمة  الصحة والسالمة المحددة في دولة قطر وأقوانین وخبرة في ·

ISO-9001.تطبیقات ل الـو
وفي رسومات قائوتطویر الموانئ والحمایة من الحرخبرة في المبادئ الخاصة بإنشاء ·

.تصنیف المناطق الخطرةرسوماتوتسریبات الغاز والكشف عن الحریق

ضابط سالمةمسؤول/
Safety Officer

طوال مرحلة لضمان السالمةج السالمة واإلشراف على تنفیذھا وضع خطط لبرام·
.المة والقضایا والمخاطر المحتملةلى تقدیم تقاریر بإحصائیات السإضافة التشیید إ

من خالل التدقیق جراءات السالمةإلمقاولین واالستشاریین فیما یخص داء اأرصد ·
والتفتیش وتقدیم المشورة وتشجیع اتباع نھج منتظم إلدارة السالمة أثناء عملیات 

دارة االستشاریین للمتعاقدین إلیة ضمان فاعو،والتأكد من التدابیر الوقائیةالتشیید
.للتأكد من االمتثال للوائح وتشریعات السالمة

و أالمشاركة في التحقیق في الحوادث ت لقواعد السالمة وانتھاكاةتقدیم تقاریر بأی·
.الوقائیة لمنع تكرارھاصابات وضمان وضع الخطط إلا

NPP002

قطاع األعمال.مؤھل جامعي في القانون مع التخصص في قانون الشركات/·
ماجستیر في قانون البناء و التحكیم.یفضل ·
سنوات في وظیفة مماثلة في 8سنة خبرة قانونیة بما في ذلك "قوانین قطر" بحد أدنى 20·

قطاع مشاریع ھندسیة مماثلة، ویفضل من لدیھ خلفیة ھندسیة.
تعامل مع النزاعات المتعلقة بالبناء واالنشاءات.خبرة في شركة قانونیة لل·
والمنازعات والوساطة.خبرة في التحكیم والتقاضي ·

قانونيمستشار 
Legal Counsel

في المسائل المتعلقة بالمعامالت والموظفین شورة إلى المدیر التنفیذي تقدیم الم·
التجاریة العامة، والعقود التجاریة، والنظر في الوثائق القانونیة والعقود واتفاقات 

القرارات.لبیانات واألدلة الالزمة التخاذجمع اشامالًخیص والعطاءاتاالتر
یة كالعقود والمناقصات ون القانونؤخاصة بالشفى المسائل اليالقانونيتقدیم الرأ·

و والمتعارف علیھاتفسیر القوانین واللوائح المتبعة مشورة فيم الیقدتو،يوالتقاض
تمثیل المؤسسة أمام المحاكم والنیابة العامة.لمع مكتب المحاماة المعتمدالتنسیق 

NPP003



.في الھندسة ماجستیر یفضل وة مدنیةجامعي تخصص ھندسمؤھل ·
.الخلیجيویفضل في دول مجلس التعاونفي مشاریع مماثلةخبرةةسن15·

مھندس مدني
Sr. Civil Engineer

المیداني من ناحیة التخصص مسؤول عن مراجعة التصامیم وإعطاء الدعم الفني ·
.المدني

بدء اإلنشاءات، وخالل المراحل الالحقة ت في مجال الھندسة المدنیة قبل تقدیم خدما·
والبدء في مراحل التنفیذ.من وضع التصامیم األولیة إلى وضع التصامیم التفصیلیة 

ضمان تطابق التصامیم الموضوعة بأحدث القوانین والمعاییر والممارسات الھندسیة.·
ة المدنیة خالل فترة اإلنشاءات وإختبارات تقدیم خدمات الدعم الفني في مجال الھندس·

.التشغیل لإلنشاءات المدنیة

NPP004

على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة واألفضلیة أ· ن یكون المتقدم حاصالَ
.للحاصلین على درجة الماجستیر

دارة مشاریع البنیة التحتیة الكبرى إمجال التصمیم /البناء /في سنة20خبرة ال تقل عن ·
.الخلیجيویفضل في دول مجلس التعاوننشاءاتكمدیر إى خمس سنواتدنأحد ب

نشاءاتاإلمدیر
Construction Manager

، مثل البناءاإلشراف على اإلنشاءات وإدارة الخدمات في جمیع ما یتعلق بأعمال ·
كواسر األمواج، المراسي، األعمال عملیات الحفر والتجریف، إستصالح األراضي، 

المیكانیكیة، األعمال الكھربیة، المرافق، أجھزة المسح والمراقبة، اإلنشاءات المدنیة 
ومباني الخدمات اللوجستیة.

مراجعة مخاطر اإلنشاءات المحتملة التي حددھا اإلستشاري، وإصدار خطة إلدارة ·
.حتملة وفق المستجداتھذه المخاطر، وإبداء الرأي وتحدید مخاطر أخرى م

. ي ألنشطة عمل المقاولیناإلشراف على مراقبة اإلستشار·
من أجل الحصول لإلدارة مراجعة مراسالت اإلستشاري للمقاولین والقیام بالتوصیة ·

على الموافقة. 
والقیام بعمل تقاریر عن تقدم سیر العمل وأداء اإلستشاري موقعللالحضور الدائم ·

.ول الزمني والجودة المطلوبةقاولین وفق الجدموال

NPP005

.مؤھل جامعي في ھندسة االتصاالت·
حد بفي التنسیق واإلشراف على مشاریع البنیة التحتیة الكبرى لمشاریع الموانئ سنة15·

سنوات في وظیفھ مماثلة.5أدنى 
وتقییمھا وفي لیب البناء ساالتشیید وأخبرة في تركیب النظم األمنیة المتقدمة وفي منھجیة ·

یفضل خبرة في دول مجلس التعاون.مبادئ وأدوات وتقنیات اإلشراف على األعمال و
شغال في موقع البناء.ة وإدارة األخبرة في الصحة والسالم·

منیة) األنظمة األتصاالت و أنظمة االع (مشرف موق
Site Supervisor ( Telecommunication – Security )

نظم تصاالت واألنظمة األمنیة شعمال اإلأعمال البناء فیما یخص أشراف على اإل· امالً
سلكیة وتركیب النظم المتعلقة بالمراقبة التلفزیونیة وشبكات اإلتصاالت السلكیة والال

إلنشاءات اآلخرى ومراجعة جمیعالحاسوب وجمیع الخدمات ذات الصلة بالمباني وا
.لملفات وشھادات تنفیذ األعما

رسوم البناء التي تمت الموافقة علیھا والمخططات التنفیذیة لضمان تنفیذ مراجعة ·
األعمال حسب المتفق علیھ ومراجعة واعتماد رسومات التشیید لضمان تسجیل 

.األشغال المنجزة بشكل صحیح
ذ األعمال ورصد فعالیة اإلشراف على الطلبات الخاصة بأوامر التغییر في نطاق تنفی·

.وإدارة وتقدیم التقاریر ذات الصلةستشاریین في جمعاإل

NPP006



.في الھندسة الكھربائیة/المیكانیكیةمؤھل جامعي ·
ق بخدمات المباني لمشارع یتعلسنة خبرة في تصمیم وتركیب واختبار وتشغیل كل ما15·

سنوات عمل في وظیفة مماثلة لدى 4دني تطویر وإنشاء الموانئ أو النفط والغاز بحد أ
و استشاري في مجاالت الھندسة، المشتریات ، التركیب ، االختبار مقاول أو عمیل أ

.والتشغیل
یفضل خبرة في دول مجلس التعاون الخلیجي.·
علىشرافمھا وفي مبادئ وأدوات وتقنیات اإلسالیب البناء وتقییخبرة في منھجیة وأ·

البناء.شغال في موقع وإدارة األ

مشرف موقع ( خدمات المباني ) 
Site Supervisor ( Building Services )

یتعلق بھا خالل عمال البناء فیما یخص خدمات المباني وكافة ماعلى أشراف اإل·
ن األعمال التي تم تنفیذھا والمواد ل األولیة ومراحل التنفیذ وضمان أالمراح

ً .للتصمیم والمواصفات والمعاییر المحددةالمستخدمة واألسالیب المتبعة تجري وفقا
اإلشراف على العمل في جمیع مجاالت البناء فیما یتعلق بتوزیع الجھد الكھربائي ·

UPSالمنخفض واإلضاءة والطاقة، ومنشآت المناطق الخطرة، وتركیبات الـ 
وتوفیر الطاقة ،دارة المبانيالشوارع ونظم الحمایة من البرق وإضاءة الطرق ووإ

وشبكات الصرف الصحي وأنظمة ،وتخزین وتوزیع المیاه،ییف المباني والمكاتبوتك
.الوقایة من الحرائق
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.و الھندسة الكھربائیةعي في الھندسة المدنیة/الھیكلیة أمؤھل جام·
سنوات في 5دنى على مشاریع البنیة التحتیة بحد أشرافخبرة في التنسیق واإلسنة15·

.الخلیجيویفضل في دول مجلس التعاونمماثل منصب 
.محطات فرعیة جدیدة عالیة الجھدخبرة في تشیید·
لیب البناء وتقییمھا وفي مبادئ وأدوات وتقنیات اإلشراف على ساخبرة في منھجیة وأ·

.شغال في موقع البناءإدارة األو

مشرف موقع ( أعمال الكھرباء ) 
Site Supervisor ( Electrical Engineer )

ل الكھربائیة عالیة ومتوسطة الجھد،عمال البناء المتعلقة باألعماعلى أشراف اإل·
.وجمیع الخدمات الكھربائیة الخاصة بالمباني واإلنشاءات األخرى

مراجعة رسوم البناء التي تمت الموافقة علیھا والمخططات التنفیذیة لضمان الوضوح ·
تسجیل األشغال عة واعتماد رسومات التشیید لضمان فیما یتعلق بمسائل البناء ومراج

المنجزة بشكل صحیح.
رصد فاعلیة تنفیذ األعمال وواإلشراف على الطلبات الخاصة بأوامر التغییر في نطاق ·

.دارة وتقدیم التقاریر ذات الصلةاإلستشاریین في جمع وإ
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مؤھل جامعي في الھندسة المدنیة.·
سنوات في 5دنى على مشاریع البنیة التحتیة بحد أشرافسنة خبرة في التنسیق واإل15·

.الخلیجيمنصب مماثل ویفضل في دول مجلس التعاون
ولیب البناء وتقییمھا وفي مبادئ وأدوات وتقنیات اإلشراف على ساخبرة في منھجیة وأ·
.شغال في موقع البناءإدارة األ·

مشرف موقع ( مدني ) 
Site Supervisor ( Civil Engineer )

من اإلشراف على أعمال البناء المتعلقة بمراجعة التصامیم وإعطاء الدعم المیداني·
.ناحیة التخصص المدني

مراجعة رسوم البناء التي تمت الموافقة علیھا والمخططات التنفیذیة لضمان الوضوح ·
رسومات التشیید لضمان تسجیل األشغال فیما یتعلق بمسائل البناء ومراجعة واعتماد 

.المنجزة بشكل صحیح
رصد فاعلیة اإلشراف على الطلبات الخاصة بأوامر التغییر في نطاق تنفیذ األعمال و·

.دارة وتقدیم التقاریر ذات الصلةاإلستشاریین في جمع وإ
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We seek to hire the following positions:

Title and Responsibilities Qualifications Code

Project Manager
· On site supervision for all port projects in all stages (Design,

Construction, Execution and supervision).
· Review and endorsing all operating and commissioning tests

prior to implementing.
· Review and endorsing all reports and payments submitted by

Consultants and Contractors and referring it to the higher
Management for approval.

· Submit required periodic reports to competent Management.

· Engineering bachelor degree; a Master degree in
Engineering or MBA is preferred.

· 20 years of experience, with 7 years in project
management.

· Experience in Risk Management and in correlation between
projects in various stages.

· Experience in design & quality international standards
related to port operation and equipment.

NPP001

Safety Officer
· Set safety plans and supervise implementation, to ensure

safety during all construction stages.  Prepare statistical
reports on safety and potential risks.

· Monitor Consultants and Contractors safety procedures
through examining, inspecting, advising and encouraging
complying with a unified Safety Management System,
throughout all construction activities.  Ensure respecting all
preventive measures and monitor Consultant efficiency in
managing Contractors activities to comply with safety
regulations.

· Prepare reports concerning safety regulations violations,
participate in incident investigation and ensure the
implementation of preventive measures.

· Engineering bachelor degree.
· 10 years of experience as Safety Officer in marine projects

and in major infrastructure projects. An experience in a
similar project or in GCC countries is preferred.

· Experience in Qatari Health and Safety applicable laws and
regulations, and in ISO-9001 standards and practices.

· Experience in principles for establishing and developing
marine ports, fire protection, gas leaks, fire detecting and
hazardous areas classification. NPP002

Legal Counsel
· Give accurate and timely counsel to Executives in a variety of

general commercial topics, commercial contracts, labor law,
permits, tenders, partnerships, international ventures,
corporate finance; while providing all required data and
evidence for decision making process.

· Give accurate and timely counsel to Executives in a variety of
legal issues such as contracts, tenders, and lawsuits.  Provide
advice, clarification and interpretations of laws & applied

· Bachelor degree in law specialized in corporate
law/business sector

· A Master degree in Construction Arbitration Law is
preferred.

· 20 years of legal experience, including 8 years experience
in Qatari laws in as similar position in engineering sector.
Candidate with engineering background is preferred.

· Experience in a legal office specialized in construction
arbitration.
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executive regulations.  Coordinate with the selected legal
office to represent the organization before courts and attorney
general.

· Experience in arbitration and litigation and disputes and
conciliation

Civil Engineer
· Responsible for reviewing designs and providing technical

support in civil engineering field.
· Provide civil engineering services before construction

commencement, and during later stages, from preliminary
design to detailed design stage, and throughout execution
period.

· Ensure design conformity with best international engineering
standards, practices and regulations.

· Provide civil engineering technical support services during
construction period, and commissioning of buildings.

· Bachelor degree in Civil Engineering.  A Master degree is
preferred.

· 15 years of experience in similar projects.  Experience in
GCC countries is preferred.
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Construction Manager
· Supervise construction activities and manage all services in

relation to construction works, such as excavation, dredging,
land reclamation, breakwaters, berths, mechanical works,
electrical works, utilities, surveying and surveillance
equipment, civil constructions and logistics buildings.

· Review potential construction risks defined by the Consultants
and set out a plan to manage those risks.  Advise on and
determine other potential risks according to new
developments.

· Supervise Consultants management for Contractors’ activities.
· Review Consultant’s correspondence to Contractors, provide

recommendation for approval.
· Maintain continuous presence at work site, prepare reports on

work progress, Consultants’ and Contractors’ performance
according to timelines and required work quality.

· Bachelor degree in Civil Engineering.  A Master degree is
preferred.

· 20 years of experience in major infrastructure projects;
management, design and construction.  At least 5 years as
Construction Manager. Experience in GCC countries is
preferred.
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Site Supervisor ( Telecommunication – Security )
· Supervise construction activities related to telecommunications

and security systems, including; wired and wireless
telecommunications; installation of TV monitoring systems;
computer networks; all services related to buildings and other
facilities.  Review all execution files and certificates.

· Review all approved designs and drawings to ensure
execution according to agreed and desired requirements.
Review shop/construction drawings to ensure correct work
activities progress.

· Supervise variation order claims within scope of works, and

· Bachelor degree in Telecommunication Engineering.
· 15 years of supervision and coordination experience in

major infrastructure projects.  At least 5 years in a similar
position.

· Experience in installing advanced security systems and in
construction, development and assessment methodologies.
Experience in supervision principles, tools and techniques.
Experience in GCC countries is preferred.

· Experience in health and safety and work management in
site.
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monitor Consultants’ efficiency in gathering and managing
related reports.

 Site Supervisor ( Building Services )
· Supervise construction activities related to building services

during the initial stages and execution stages.  Ensure that the
carried out works, used materials and methods are consistent
with the design, specifications and specified standards.

· Supervise  all construction activities  related to; low-voltage
distribution; lighting; energy; hazardous areas facilities; UPS
installation;  roads lighting; lightning protection systems;
building management; energy saving; air conditioning; storage
and distribution of water; sewage systems and fire protection
systems.

· Bachelor degree in Mechanical/Electrical Engineering.
· 15 years of experience in fields related to building services;

major developments; marine ports developments; oil & gas
projects.  At least 4 years in a similar position with a
Contractor, Client or a Consultant in engineering fields,
procurements, installation, testing and commissioning.

· Experience in GCC countries is preferred.
· Experience in construction, development and assessment

methodologies.  Experience in supervision principles, tools
and techniques.
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Site Supervisor ( Electrical Engineer )
· Supervise construction activities related to high and medium

voltage works, and all electrical services for buildings and
other facilities.

· Review all approved designs and drawings to ensure
execution according to agreed and desired requirements.
Review shop/construction drawings to ensure correct work
activities progress.

· Supervise variation order claims within scope of works, and
monitor Consultants’ efficiency in gathering and managing
related reports.

· Bachelor degree in Civil/Structural/Electrical Engineering.
· 15 years of supervision and coordination experience in

major infrastructure projects.  At least 5 years in a similar
position. Experience in GCC countries is preferred.

· Experience in constructing new high-voltage substations.
· Experience in construction, development and assessment

methodologies.  Experience in supervision principles, tools
and techniques.
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Site Supervisor ( Civil Engineer )
· Supervise construction activities related to design reviews, and

provide civil engineering support in site.
· Review all approved designs and drawings to ensure

execution according to agreed and desired requirements.
Review shop/construction drawings to ensure correct work
activities progress.

· Supervise variation order claims within scope of works, and
monitor Consultants’ efficiency in gathering and managing
related reports.

· Bachelor degree in Civil Engineering.
· 15 years of supervision and coordination experience in

major infrastructure projects.  At least 5 years in a similar
position. Experience in GCC countries is preferred.

· Experience in constructing new high-voltage substations.
· Experience in construction, development and assessment

methodologies.  Experience in supervision principles, tools
and techniques.
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Candidates fulfilling the required academic & experience qualifications; please send your CV with a cover letter specifying desired position and code to:
HR@npp.com.qa

Last date for submitting your application is; 02/29/2016


