United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
INTERNAL\EXTERNAL VACANCY ANNOUNCEMENT
Job Opening No.

151908

Post Title

Associate Movement Control
Level
Officer
Aviation and Movement Control
Section
Location
05 April 2021
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Organizational Unit
VA date:

Deadline

18 April 2021
NO-B

UNAMI, Erbil

Within delegated authority, the Associate Movement Control Officer, under the direct supervision of Movement
Control Assistant, FS-5 (Erbil) will be responsible for the following duties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assists in the provision of reliable, cost effective and efficient movement control services for the
transportation of passengers and cargo (including dangerous goods requiring special handling) within the
area of responsibility.
Drafts reports for approval by the supervisor for substantive and support elements of a field mission on all
aspects of the transportation activities.
Participates in the preparation of operational plans, performance reports and responses to internal and
external audit observations.
Drafts elements of standard operating procedures for movement control related processes.
Ensures that quality control procedures are implemented for specific work processes.
Reviews data recorded in the management information systems for accuracy and validity.
Contributes to the preparation of cost-effective and efficient transport plans by accessing the modalities of
different means of transport, examining the costs and benefits of outsourcing transport functions and their
feasibility in operational terms.
Drafts or reviews short-term air, sea and surface transport contracts
Liaises with government customs authorities and freight forwarders for the import/export of United Nations
owned and contingent-owned supplies, material and equipment.
Liaises with UN agencies, government and non-government organizations, intergovernmental agencies and
vendors for the provision of assigned transport support elements.
Develops inputs for budget proposals for the field mission's movement control operations.
Assists in the coordination process for requisitions with purchasing authorities to ensure that bidding and
approval activities meet required timetables.
Drafts responses to UNHQ during the vendor's evaluation to ensure that vendor’s proposals meet technical
requirements.
Reviews activities under his/her purview for compliance with UN financial regulations and rules.
Participates in various field mission administrative bodies such as Local Committee on Contracts, Tenders
Committee, Local Property Survey Board and Boards of Inquiry.
Participates, in discussions with insurance specialists, to resolve problems related to insurance policies for
movement control services.
Assists the Movement Control Officer in developing training courses, workshops and other related training
activities.
Assists the Unit Supervisor with drafting inputs for the Unit’s Training Plan.
Performs other related duties as required.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Education: Advanced university degree (Master's Degree or equivalent) in business or public
administration, transportation, management or other relevant area is required. A first level university
degree in combination with qualifying experience in transportation-related occupation or logistics may
be accepted in lieu of the advanced university degree.
Experience: A minimum of two (2) years of progressively responsible experience in movement control,

multi-modal transportation, airline operations, logistics management or a related field is required. At
least one (1) year in a supervisory position directly related to the coordination of complex multi-modal
transport operations in the international environment is desirable. Experience in the use of IATA and/or
IMO rules and procedures for the transportation of dangerous goods is required. Experience in quality
management is desirable.
Languages: English and French are the working languages of the United Nations Secretariat. For the
position advertised, fluency in English and Kurdish is required.
UN CORE VALUES AND COMPETENCIES
Professionalism: Knowledge of UN financial regulations and rules is desirable. Knowledge of local
laws on transportation and Customs regulations is desirable.Shows pride in work and in achievements.
Demonstrates professional competence and mastery of subject matter. Is conscientious and efficient in
meeting commitments, observing deadlines and achieving results. Is motivated by professional rather
than personal concerns. Shows persistence when faced with difficult problems or challenges; remains
calm in stressful situations. Takes responsibility for incorporating gender perspectives and ensuring
the equal participation of women and men in all areas of work.
Teamwork: Works collaboratively with colleagues to achieve organizational goals. Solicits input by
genuinely valuing others' ideas and expertise; is willing to learn from others. Places team agenda
before personal agenda. Supports and acts in accordance with final group decision, even when such
decisions may not entirely reflect own position. Shares credit for team accomplishments and accepts
joint responsibility for team shortcomings.
Client orientation: Considers all those to whom services are provided to be "clients" and seeks to see
things from clients' point of view. Establishes and maintains productive partnerships with clients by
gaining their trust and respect. Identifies clients' needs and matches them to appropriate solutions.
Monitors ongoing developments inside and outside the clients' environment to keep informed and
anticipate problems. Keeps clients informed of progress or setbacks in projects. Meets timeline for
delivery of products or services to client.
Planning and organizing: Develops clear goals that are consistent with agreed strategies. Identifies
priority activities and assignments; adjusts priorities as required. Allocates appropriate amount of time
and resources for completing work. Foresees risks and allows for contingencies when planning.
Monitors and adjusts plans and actions as necessary. Uses time efficiently.
SPECIAL NOTICE
This job opening is advertised on the United Nation Secretariat’s talent management platform, Inspira.
To submit an application, click “Apply Now” after following this link:
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=151908&Lang=en-US
Only applications submitted through Inspira will be considered for this job opening. Applicants must
have an Inspira account to create and submit applications. Staff members are assigned an employee
account upon appointment with their index number as the User ID. Other applicants may create an
account.
For guidance on building and submitting applications, refer to the “Applicant Guide” available on the
“Manuals” page. To access this page, click “Manuals” on the top of the Inspira homepage after logging
into your account.
The necessity for ensuring the highest standards of efficiency, competence and integrity remain the
paramount considerations in the employment of personnel. To ensure fairness and transparency,
selection will be made on a competitive basis through a selection panel.
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ئەرک و بەرپرسیارەتییەکان
بە گوێرەی ئەو دەسەاڵتانەی پێی دەدرێت  ،کارمەندی یاریدەدەری گواستنەوە  ،لە ژێر سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی یاریدەدەری چاودێری گواستنەوە
لە هەولێر کە پلەی(  ) FS-5ە ئەم ئەرکانەی خوارەوە جێبەجێ دەکات :
• یارمەتیدان لە دابینکردنی خزمەتگوزاری متمانە پێکراو و کاریگەر لە ڕووی تێچوون و لێوەشاوەیی بۆ چاودێریکردنی جووڵەی
گواستنەوەی کەسەکان و شتومەکەکان (بەو شتومەکە ترسناکانەش کە بە شێوەیەکی تایبەت هەڵدەگیرێن) لە چوارچێوەی بەرپرسیارەتیدا .
● ئامەدەکردنی ڕەشنووسی ڕاپۆرتەکان بۆ پەسەند کردن لەالیەن سەرپەرشتیارەوە بە مەبەستی جێ بە جێکردنی کەل و پەلی هاوکاری بۆ
گشت چاالکییەکانی گواستنەوە.
• بەشداریکردن لە ئامادەکردنی پالنەکانی کارکردن و ڕاپۆرتەکانی جێبەجێکردن و وەاڵمدانەوەی چاودێریکردنی وردبینە ناوخۆیی و
دەرەکییەکان .
• ئامادە كردنی كەل و پەلی ستانداردی پرۆسەكانی بەرێوەبردن و جێ بەجێ كردن بۆ هۆیەكانی كۆنترۆل كردنی جموجۆڵەكان و پرۆسەی
تری پەیوەندیدار.
• دڵنیابونەوە لە پرۆسەی كۆنترۆل كردنی دڵنیایی جۆری و بەرێوەبردنیان بۆ هەر یەك لە كار و فەرمانی تایبەت.
• پێداچونەوە بۆ سیستەمی بەرێوەبردنی داتای زانیاری بۆ مەبەستی دڵنیابونەوە و پشت راست كردنەوەی.
• بەشداری كردن لە ئامادە كردنی پالنی كەم كردنەوەی خەرجی و پالنی گواستنەوەی رێك و پێك بە ئاشنا بوون بە جۆرەكانی هۆیەكانی
گواستنەوە و تاقی كردنەوەی خەرجیەكان و سوود وەرگرتن لە چۆنیەتی ئەنجام دانی سیستەمی گواستنەوەی دەرەكی و ئەگەرەكانی لە
چۆنیەتی یاسای بەرێوەبردنیان .
• نووسینەوە یان پێداچونەوە بە پالنی كورت خایەنی گرێبەستی گواستنەوە بۆ هەریەكە لە هێلی ئاسمانی و دەریایی وشکانی.
• هەماهەنگی كردن لەگەل بەرێوەبەرایەتی گومرگی حكومەت و خاوەنداریەتی كارگۆی هێنان و بردنی نەتەوە یەكگرتووەكان و
بریكارەكانی تری كەل و پەلی دابین كردن و ماددە و ئامێرەكان.
• هەماهەنگی كردنی لەگەڵ دەزگاكانی تری نەتەوە یەكگرتووەكان و حكومەت و رێكخراوە ناحكومیەكان و دەزگانی تری نێودەوڵەتی و
فرۆشیارەكانی تر بۆ مەبەستی سەرپەرشتی كردنی كەل و پەلی گواستنەوەی داواكراو.
• بەرەو پێش بردنی زانیاری بەردەست بۆ پرۆپۆزىلی بودجە و چۆنیەتی بەرێوەبردنی كۆنترۆل كردنی ئەركەكانی گواستەوە (هێنان و
بردن).
هاریكاری پرۆسەی هەماهەنگی كردن بۆ داواكاری فەرمی لەگەل فەرمانبەرانی بەشی كرین بۆ دڵنیابونەوە لەدەرچوونی تەندەر بۆ
•
داواكار كە پەسەند كردنی چاالكیەكان خشتەی پەسەند كراوی پەیرەو كردووە.
• ئامادە كردنی راپۆرتی وەالم دانەوە بۆ (بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان) لەكاتی هەڵسەنگاندنی فرۆشیارەكان بۆ مەبەستی دڵنیا بوونەوە لە
داواكاری فرۆشیاران كە داوکراویاری تەكنیكی پەیرەو كردووە.
• پێداچوونەوە بۆ ئەو چاالكیاكانەی لە ژێر مەودای دەق و یاساكانی فەرمانبەرەكە لە پابەندی بە یاسا و رێساكانی دارایی نەتەوە
یەكگرتووەكان.
• بەشد اری كردن لە چەندین ئەركی راسپێردراوی بەرێوەبردنی مەیدانی وەك لیژنەی ناوخۆی بۆ گرێبەستەكان و لیژنەی تەندەر و بۆردی
ناوخۆی بۆ راپرسی باجی خانووبەرە و بۆردی لێ پێچینەوە.
• بەشداری كردن لە گفوگۆ لەگەڵ شارەزایانی بیمەی دڵنیایی بۆ چارەسەر كردنی كێشەی پەیوەندیدار بە سیستەمی بیمە بۆ خزمەتگوزاری
كۆنترۆل كردین هێنان و بردن.
• یارمەتی دانی بەرپرسی خزمەتگوزاری هێنان و بردن لە پێش خستنی خولەكانی راهێنان و ۆرك شۆپ و هەر چاالكیەكی تری پەیوەست
بە راهێنان.
• هاوكاری كردنی سەرپەرشتیاری بەش لە ئامادە كردنی نووسینەوەی زانیاری پێویست بۆبەشی پالنی خولی راهێنان
• جێبەجێکردنی هەر ئەركێكی تر پەیوەست كە داواكراوە .
کارامەیی و شارەزایی

ئاستی خوێندن  :بڕوانامەی زانکۆیی ئاستبەرز(ماستەر یانیش هاوتاکەی) لە بازرگانی و کار یان لە کارگێڕی گشتی یان گواستنەوە یان
بەڕێوەبردن یانیش لە بابەتی پەیوەندار .بڕوانامەی ئاستی یەکەمی زانکۆ (بەکالۆریۆس) لەگەڵ کۆکردنەوەی کارامەیی ئەکادیمی و
شارەزایی لە بواری پەیوەندار بە گواستنەوە و یان لۆجیستی مایەی قبوڵکردنە لە بری بڕوانەمەی بااڵی زانکۆیی.

دوو ساڵ شارەزایی بەرپرسیارەتی لە بواری گواستنەوە و کۆنتڕۆلکردنی و جۆرەکانی و کارگۆی ئاسمانی و بەڕێوەبردنی لۆجیستی
یانیش لە بواری پەیوەندار .کارکردمن وەک سەرپەرشتی کردنی ڕاستەو خۆی پەیوەند بە هەماهەنگی لە پرۆسەکانی گواستنەوەی هەمە
الیەنە ی ئاڵۆز لە ژینگەی نێودەوڵەتی بۆ ماوەی ساڵێك دەرفەتی زیاترە .بوونی شارەزایی لە بەکارهینانی  IATAو  /یان  IMOو
ڕۆڵ و ڕێنماییەکانی مەترسییەکانی گواستنەوەی گواستنەوەی کااڵکان پێویستە .شارازایی هەبوون لە بەرێوەبردنی جؤری دەرفەتی
زیاترە.
زمان  :بە پاراوی هەردوو زمانی ئینگلیزی و کوردی بزانێت بە قسەکردن و نووسینەوە و هەردوو زمانی عەرەبی و کوردیش
داواکراوە.

بەها و کارامەییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان
پپیشەگەری :ئاشنا بوون بە ڕێسا و یاسا داراییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەروەها ئاشنا بوون بە یاسا کانی گواستنەوە و ڕێنماییەکانی
گومرگی خۆجێی دەرفەت زیاتر دەکات  .پیشەگەری بریتیە لە پێشاندانی کارامەیی پیشەگەرییانە و باشتێگەیشتن لە بابەتەکە .هەروەها
پیشەگەری بریتیە لە پابەندبوون بە پابەندییەکان بە هۆشیاری و کاریگەرانە و چاودێریکرنی دواوادەکان و وەدەستهێنانی دەرەنجامەکان
وپاڵنەرەکانی پیشەگەرییانە بێت نەوەک تاکە کەسییانە .کۆڵنەدانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی گیروگرفت و ئاڵنگارییەکاندا ،گرتنە بەری
هێمنە لە بارودۆخە دژوارەکاندا .بەرپرسیارەتی هەڵگرتنە لە بواری جێندەریی و زامنکردنی بەشداری پێکردنی ژنان و پیاوانە بە
شێوەیەکی یەکسان لە گشت بوارەکانی کارکردن.
کارکردن بە کۆمەڵ :کارکردن لەگەڵ هاوکاران بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی ڕێکخراوەکە و سوودوەرگرتن لە بە رامبەر لە میانەی
هەڵسەنگاندنی دروستی بیروڕاو شارەزاییەکانیان و ئامادەیی فێربوون لە ئەوانی ترەوە و کاروباری تیم بخرێتە پێش کاروباری تاک و
پاڵپشتیکردن و ڕەفتارکردن بە گوێرەی دوا بڕیاری تیم هەرچەند ڕەنگە ئەو جۆرە ىڕیارانە دوور و نزیک ڕەنگدانەوەی هەڵوێستی تاکە
کەسی نەبێت .دەستکەوتەکان بە هی هەموو تیمەکە بزانێت و کەمو کوڕییەکانیش بەرپرسیارەتی هامووانە .
پیداویستتیییەکا م مەیلی( ڕکایار : :هەموو ئەوانەی خزمەتیان پێشکککەش دەکرێت  ،دەبێت بە (کڕیار) یانیش بە (مەیمی ) یان بزانێت
و هەروەها دەبێت لە چاوی ئەوانەوە شککتەکان ببی نێ  .دەبیت هاوبەشککیکاری بەرهەمدار لەگەڵیان دروسککت بکات و بپارێزێت لەرێگای
بەدەسکتهێنانی متمانە و ڕێزلیگرتنیان  .دەبیت پێداویسکتی مەیمیلەکان دەسکتنیشکان بکات و لەگەڵ چارەسکەرە گونجاوەکان بیانڕەخسکێنێت .
چاودێریکردنی بارودۆخە ناوخۆیی و دەرەکییە هەنوکەییەکانی مەیمیلەکان بۆ بە ئاگابوون و پێشککبینی کردنی گرفتەکان و زانیاری دان
بە مەیمیلەکان دەربارەی پێشکککووەچوون یانیش دواکەوتنی پرۆژەکان و پابەندبوون بە خشکککتەی کاتەکانی ڕادەسکککتکردنی بەرهەمەکان
یانیش خزمەتگوزارییەکان بە مەیمی .
پال دا ان و ڕێکخستتتتی  :دانانی چەند ئامانجێکی ڕوون  ،گونجاو بێت لەگەڵ سکککتراتیژییەتە لەسکککەر کۆکەکان و دەسکککتنیشکککانکردنی
پێشککینەکارەکان لەو کارو چاالکییانەی پێی دەسککپێردریت  .ڕێکخسککتنی پیشککینە کارەکان بە گوێرەی داواکاریی و تەرخانکردنی کات و
سککەرچاوەی پێویسککت بۆ جێبەجێکردنی کارەکان و پێشککبینی کردنی مەترسککییەکان و چێکردنەوەی باری تەنگەتاوی لە کاتی پالنداناندا و
چاودێریکردن و ڕێکخستنی پالن و کردارەکان بە گوێرەی پێویست و بەکارهێنانی کات بە کارامەیی .
تێبینی تایبەت
ئەم دەرفەتی کارە لە پالتفۆرمی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ بەڕێوەبردنی بەهرەکان  Inspiraڕاگەیەنراوە  .بۆ پێشکەشکردنی داواکاری
کلیک بکە لەسەر دوگمەی  Apply Nowدواتریش بڕۆ سەر ئەم لینکە :
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=151908&Lang=en -US
تەنها سکککەیری ئەو داواکاریانە دەکرێت کە لە ڕێگای  Inspiraوە پێشککککەشکککدەکرێن  .داواکاران پێویسکککتە هەژمارێک لە Inspira
بکەنەوە بۆ پێشککەشککردنی داواکانیان .کارمەندانی نەتەوە یەکگرتووەکان هەر لە کاتی دەسکت بەکاربوونیان ئەم هەژمارەیان دەبێت ،
ژمکارەی نکاسککککنکامەی نەتەوە یەکگرتووەککان وەکو  User IDبەککاردەهێنکدرێکت  .ئەوانی تر کە لەدەرەوەی ڕێکخراوەککان دەبێکت
هەژمارێک لە  Inspiraبکەنەوە .

بۆ ڕێنمایی چۆنیەتی دروستکردن و پێشکەشکردنی داواکاری  ،دوای دروستکردنی هەژماری تایبەت بە داواکار و چوونە ژوورەوە،
بڕۆ سکەر  Applicant Guideکە لە پەڕەی  Manualsدایە  ،بۆ چوونە ناو ئەم پەڕەیە کلیک لەسکەر دووگمەی  Manualsبکە لە
الی سەرەوەی پەڕەی سەرەکی Inspira .
پێویستی مسۆگەرکردنی بەرزترین ئاستی کارامەیی و پسپۆریی و دەستپاکی بە بەردەوامی و بە شێوەیەکی سەرەکی ڕەچاودەکرێت لە
کاتی دامەزراندنی فەرمانبەران و کارمەندان  .بۆ مسۆگەرکردنی شەفافیەت و دادپەروەریی دامەزراندن لە سەر بنەمای کێبڕکێ دەبێت
لە بەردەم تیمێکی دیاریکراو.

