
 

 Vacancy اإلعالن عن وظيفة شاغرة

 

 : المنصب
 .مدير مركز االبتكار وريادة األعمال 

 

Position:  
Director of Innovation and Entrepreneurship Center. 

 

 : نظرة عامة على الوظيفة
                 سؤؤتراجي و واراؤؤرا                              مسؤؤلول عا الايادة والتوهيا اال

  .          فو ال امعة                                        على كل ما يتعلق باالبتكار وريادة األعمال

 

Job Overview: 

The Director of Innovation and Entrepreneurship Center will be 

responsible for the leadership and innovation strategic 

supervision at the University of Buraimi. 
 

 

   :                     المسلوليات والواهبات
  األعمال.خلق بيئة جحفز على مبادئ االبتكار وريادة 

 بتكارية لمواههة جعريف، وقيادة وإدارة البرامج اال

جحديات األعمال الت ارية، والعمل ضما فريق لصياغة 

أفكار هديدة وغرس نواة االبتكار ما خالل الت ربة 

 واألنشطة السائدة.

 نت ات دعم حاوق الملكية الفكرية، وجسويق وجطوير الم

 بتكارية.والخدمات اال

 ق العمل وإعداد دراسة ال دوى الايام بدراسة سو

لبحثو الداعم رمكانيات جسويق والمساهمة فو الم ال ا

 بتكار.اال

 مستندات إعداد االجفاقيات، والتراخيص، وغيرها ما ال

 .بتكارالاانونية لدعم جسويق اال

 

Responsibilities and Duties: 

 Create an environment which nurtures Innovation and 

Entrepreneurship. 

 Identify, lead and manage innovative approaches to 

business challenges and work with teams to lead new 

thinking and nurture new ideas from concept, through pilot 

and into mainstream activity. 

 Support the exploitation of intellectual property, 

commercialization and progress the development of 

innovative products and services. 

 Carry out market research and market entry feasibility 

support as studies, in support of the commercialization 

potential of innovation. 

 Draft agreements, develop licenses and other legal 

documents to support the commercialization of innovation. 
 

 

                  المتطلبات العامة:
  لديا معرفة ببيئة العمل فو وحاصل على درهة البكالوريوس

 السوق العمانو.

  سنوات فو إحدى الم االت ذات الصلة. (10)لديا خبرة 

  عالية.لديا اخصية قيادية ويمتلك مهارات جواصل 

 ستراجي و.الادرة على العمل وفق التوها اال 

 

General Requirements:  

 Extensive understanding of Omani business environment 

with at least a Bachelor’s degree. 

 10 years of experience with proven track record in a similar 

role. 

 A good team player with excellent communication skills. 

 Proactive and be able to work according to strategic 

direction. 
 

وجرغب فو أن جكون ، ل للمنصبإذا كنت جشعر بأنك مله

سيرجك الذاجية  فيرهى إرسال،                     هزء ا ما هذه ال امعة

 فو غضون أسبوع hr@uob.edu.omإلى  المحدثة

 ما جاريخ النشر.
 

                                           ما المعلومات حول هامعة البريمو، يرهى زيارة        لمزيد

 .http://www.uob.edu.om        ال امعة       موقع
 

     2020 /  00 / 6 2                     نشر هذا ارعالن بتاريخ 

 

 
Qualified candidates who are eager to join UOB, are 
kindly requested to submit CV/ resume and a photo to 
hr@uob.edu.om within one week as of the date of this 
advertisement. For more details about UOB you can 
visit our website http://www.uob.edu.om.  
 

Posted on 62 /08/2020  

 

 


