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JOB DESCRIPTION 

SUMMARY INFORMATION 

Job Title: Head Gardener 

Department: Operations – MA Horticulture 

Duration of contract: Permanent 

Job Purpose: The post is responsible for supporting the Senior Head Gardener 

(SHG) / Technical Supervisor (TS) in the execution and co-ordination 

of horticultural maintenance in a pre-defined group of cemeteries 

and plots within an Area Sector.  

 

Primarily to assist the SHG/TS in the day-to-day control of the staff 

in the group, ensuring that they, as a team, maintain the cemeteries 

and memorials to the standards specified by the Commission as 

efficiently and economically as possible. 

Job Band: C 

Reports to:   Senior Head Gardener 

Direct reports: Gardening / Horticultural team within their group 

Other key contacts: • Day to day liaison with colleagues within Area 

• Regional Manager, Northern Africa 

• Establish and maintain contacts with local people and 

authorities. This will include those who may be helpful to the 

Commission, such as Mayors, Road and Highway Authorities, 

farmers and other neighbours 

• Provide direction and other information to Cemetery 

visitors/members of the public 

• Liaising with officials of all nations and represent the 

Commission at ceremonies and/or meetings when required  

Financial 

responsibilities: 

As delegated 

Location: Egypt 

Working hours: 42 net hours per week  

 

Saturday to Thursday – 07:00- 14:30 with daily 30 minutes break  

 

Travel: You may also travel within the Area to ensure additional projects 

are carried out. 

Right to Work: Must have the right to work in Egypt 
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COMMISSION BACKGROUND 

 

The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) honours the 1.7 million men and women of 

the Commonwealth forces who died in the First and Second World Wars, ensuring they will never 

be forgotten. 

 

Our work commemorates the war dead, from building and maintaining our cemeteries and 

memorials at 23,000 locations in more than 150 countries to preserve our extensive records and 

archives. Our values and aims, laid out in 1917, are as relevant now as they were 100 years ago. 

 

KEY RESPONSIBILITIES and ACCOUNTABILITIES 

 

General 

• To assist with the organisation, planning and control of the horticultural and 

caretaking work of the gardening staff in the group. Giving instructions to the team 

on the way the day to day work is to be carried out.  

• Day to day management of subordinate team members, including performance 

management and routine discipline. 

• To support the Line Manager in ensuring that safe working practices and the 

Commissions Health & Safety policies and procedures are adhered to at all times by 

subordinates, sets a good behavioural example. Following correct procedure for 

accidents at work & near misses. 

• To keep all horticultural machinery, irrigation systems, equipment installations, 

properties and vehicles in good running order, adhering to specified maintenance 

schedules and instructions. 

• When required report any structural defects noted as well as any development in the 

surroundings of cemeteries and memorials. 

• Reports any vandalism or degradation to the appropriate authorities and informs the 

Supervisor.  

• Undertake such other duties as are allocated by or on behalf of the Area Director. 

 

Team Performance 

• Assist the Supervisor in the management of staff attendance by planning for annual 

leave and other types of absence, including the reporting of sickness absence to Area 

Office and conducting return to work interviews. 

• Assess and report on the individual performance of direct reports. Report 

immediately to the Supervisor on any member of the team whose work or behaviour 

gives cause for concern. 
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• Provide instruction and training to team members in accordance with the 

Commission’s horticultural practices. 

• Assist the Supervisor in ensuring that team members follow correct procedure and 

regulations. 

• Ensure that any new team members integrate well into the team and receives all 

necessary documentation and instruction, particularly in relation to Health & Safety. 

 

Risk Management 

• Responsible for cemetery expense payments including utility bills, when authorised to 

do so by the Supervisor. 

• When authorised to do so, organise the purchase of supplies and equipment, ensuring 

best value and within agreed specifications. 

 

JOB SCOPE REQUIREMENTS 

 

Education, Knowledge and Experience Required 

 

• A relevant recognised technical qualification (BTEC / NVQ Level 3 or local equivalent) or 

relevant experience working in a supervisory position. 

• At least two years’ work experience in team management in a horticultural environment, 

or at least 6 years’ experience working in horticulture (with supervisory practice). 

• Demonstrable knowledge of all Commissions Horticultural practices 

• Written and spoken English language is desirable, in addition to a good command of 

written and spoken Arabic language 

• IT literate with a good knowledge of Microsoft Office including Outlook  

• Clean driving licence 

 

Skills and Abilities 

 

• Manual and managerial skills 

• Effective communication and listening skills 

• Decision making skills  

• Takes responsibility for action 

• Good organisational and time management skills 

• Prioritises well and has the ability to adapt to exceptional circumstances 

• Sense of service delivery 

• Good resource management 

• An alignment and adherence to the Commission’s Values: RESPECT, EXCELLENCE, 

TEAMWORK, COMMUNICATION, PROFESSIONALISM and COMMITMENT 

• Health and Safety responsibility for self and, where line management responsibility, 

responsibility for others 

__________________________________________________________________________________ 
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Your key duties are set out within this job description. From time to time, you may be required 

to perform such other reasonable duties that fall outside your job title or key job duties, 

should this be necessary to meet the needs of the Commission. 

__________________________________________________________________________________ 

Signatures 

 

Name of Job Holder: Signature:    Date: 

 

 

Name of Line Manager: Signature:    Date: 
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 الوظيفي  التوصيف

 

 مختصرة  معلومات

 البستانيين  رئيس :الوظيفي المسمى

 المتوسط  البحر بمنطقة  البستنة أعمال -العمليات :القسم

 ثابت :العقد مدة

 صيانة  وتنسيق تنفيذ في  الفني المشرف  /البستانيين كبير دعم عن مسئول  الوظيفة  هذه شاغل يعتبر :الوظيفة من الغرض

  .المنطقة قطاع  داخل األراضي قطعو المقابر من مسبقا محددة مجموعة في البستنة أعمال

 

 المجموعة،  في  العاملين أطقم على يوميا السيطرة  في الفني المشرف  /البستانيين كبير مساعدة مبدئيا،

 الهيئة قبل من المحددة للمعايير وفقا التذكارية والنصب المقابر على يحافظون كفريق، أنهم، من والتأكد

 . اقتصادية بطريقةو الفاعلية من ممكن قدر وبأكبر

 C :الوظيفة فئة

 البستانيين  كبير   :إلى التقارير ترفع

 المجموعة  داخل  البستنة /الحدائق زراعة بأعمال المعني الفريق :المباشرة التقارير

 المنطقة  في الزمالء  مع اليومي التواصل • :لذلك خالفا معهم التواصل يتم من

 أفريقيا شمال اإلقليمي، المدير •

 يشكلون قد  الذي أولئك ذلك  ويشمل. والسلطات المحليين السكان مع التواصل  على الحفاظ •

 .الجيران من وغيرهم والمزارعين، الطرق، وهيئات العمد، مثل للهيئة، نفعا

 العامة  من األفراد /المقبرة لزوار المعلومات من وغيره التوجيه تقديم •

 حينما الجتماعات أو /و المراسم  في  الهيئة وتمثيل البلدان كل  من المسئولين مع التواصل  •

 مطلوبا يكون

 تفويضه  تم ما حسب  :المالية المسئوليات

 مصر :المكان

 أسبوعيا صافي ساعة 42 :العمل ساعات

 

  يوميا دقيقة 30 راحة وفترة 14:30 -7:00 -للخميس  السبت من

 

 .إضافية مشروعات تنفيذ من للتأكد المنطقة داخل تسافر أن لك يجوز :السفر

 .مصر في العمل في الحق لك يكون أن يجب :العمل في الحق
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 الهيئة  عن خلفية

 

 الحربين في توفوا الةذين الكومنولة   قوات  من وامرأة رجةل مليون 1¸7 الحرب  لمقةابر الكومنولة   هيئةة تكرم

 .نسيانهم أبدا يتم لن أنه على تأكيدا والثانية، األولى العالميتين

 

 في لنا التابعة التذكارية والنصةب  المقابر وصةيانة بناء من بدءا الحرب، موتى ذكرى إلحياء عملنا خالل من ونسةعى

 وأهدافنا،  قيمنا وتعتبر. بنا خاصةة شةاملة وأرشةيفات  سةجالت  لحفظ وصةول دولة 150 من أكثر في موقع 23000

 .عام 100 منذ  كانت  كما المرجع هي ،1917 عام وضعها تم التي

 

 

  الرئيسية والمسئوليات  المساءلت 

 

 عامة

 

 مجال  في العاملين أطقم بها يقوم التي باألعمال والعناية البسةتنة أعمال ومراقبة وتخطيط تنظيم في المسةاعدة •

 .يوميا العمل تنفيذ  مسير حول للفريق التوجيهات  وإعطاء. المجموعة في الحدائق زراعة

 .الروتيني والنظام األداء إدارة ذلك في بما التابع، العمل فريق ألعضاء اليومية اإلدارة •

 بالهيئة الخاصة والسالمة الصحة وسياسات  اآلمنة العمل ممارسات  تطبيق من التأكد  في المباشر المدير دعم •

 الصةحيحة  اإلجراءات  واتباع. جيد  سةلوكي نموذج وتقديم األوقات، كل في باإلجراءات  المرؤوسةين والتزام

 .الحدو   وشيكة الحواد   وحالت  العمل في للحواد   بالنسبة

 حالة  في والمركبات  والممتلكات  المعدات، وتركيبات  الري، ونظم البسةةةتنة، أعمال آلت  كل على الحفاظ •

 .المحددة الصيانة وجداول بتعليمات  اللتزام مع جيدة، تشغيلية

 المقابر  محيط في تطور أي وكذلك مالحظتها يتم هيكلية عيوب  أية عن اإلبالغ الضةةةةرورة، حالة في •

 . التذكارية والنصب 

 .المشرفين وإبالغ المناسبة المعنية للسلطات  تدهور أو تخريب  أي عن اإلبالغ •

 .عنه نيابة أو المنطقة مدير له يحددها أخرى مهام بأية القيام •

 

 الفريق أداء
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 أنواع من وغيرها السةنوية اإلجازات  تخطيط طريق عن العمل طاقم حضةور إدارة في المشةرف مسةاعدة •

 .للعمل بالعودة الخاصة المقابالت  وإجراء المنطقة لمكتب  المرضي الغياب  عن اإلبالغ ذلك في بما الغياب،

 العمل فريق في عضةو أي عن الفور على المشةرف وإبالغ. مباشةرة بشةأنها تقارير ورفع األفراد  أداء تقييم •

 .للقلق مصدرا سلوكه أو عمله يعتبر

 .باللجنة الخاصة البستنة أعمال لممارسات  وفقا العمل فريق ألعضاء والتدريب  التعليمات  تقديم •

 .الصحيحة واللوائح اإلجراءات  يتبعون العمل فريق أعضاء أن من التأكد  على المشرف مساعدة •

 والتوجيهات  الوثائق كل ويتلقون الفريق في جيد  بشةةكل مندمجون الجدد  العمل فريق أعضةةاء أن من التأكد  •

 .والسالمة بالصحة يتعلق فيما خاصة الضرورية،

 

 المخاطر إدارة

 

 بالقيام التكليف عند  الخدمات، فواتير ذلك في بما المقبرة بمصةةروفات  الخاصةةة المدفوعات  عن المسةةئولية •

 .المشرف قبل من بذلك

 إطار وفي قيمة أفضةةةل وضةةةمان والمعدات، اإلمدادات  شةةةراء عمليات  تنظيم بذلك، بالقيام التكليف عند  •

 .عليها المتفق المواصفات 

 

 

 الوظيفة  نطاق متطلبات

 

 المطلوبين والخبرة والمعرفة التعليم

 

 ذات  خبرة أو( محليا يعادلها ما أو الثال   المسةتوى BTEC/ NVQ) صةلة ذات  بها معترف فنية مؤهالت  •

 .إشرافي منصب  في العمل في صلة

 قي األقل على سةةنوات  6 خبرة أو البسةةتنة، أعمال مجال في العمل فرق إدارة في األقل على عامين خبرة •

 (.اإلشراف ممارسة مع) البستنة أعمال

 .بالهيئة البستنة أعمال ممارسات  بجميع واضحة دراية •

 .وكتابة تحدثا العربية اللغة من التمكن إلى باإلضافة وكتابة، تحدثا اإلنجليزية باللغة اإللمام يفضل •

 إلمام بالعمل على الكمبيوتر.Outlook ذلك في بما أوفيس مايكروسوفت  •

 غرامات  دون قيادة رخصة •
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 والقدرات المهارات

 

 وإدارية يدوية مهارات  •

 والستماع بفاعلية التواصل في مهارات  •

 القرار اتخاذ  في مهارات  •

 التصرف مسئولية تحمل •

 والتنظيم الوقت  إدارة حسن في مهارات  •

 الستثنائية الظروف مع التأقلم على قدرة ولديه األوليات  ترتيب  حسن •

 الخدمات  إسداء في بالرغبة الشعور •

 الموارد  إدارة حسن •

 اللتزام المهنية، التواصل، الجماعي، العمل التميز، الحترام،: الهيئة بقيم اللتزام •

 .أيضا لآلخرين المباشرة، اإلدارة مسئولية تحمل حالة وفي لنفسه، والسالمة الصحة مسئولية تحمل •

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 مهام  تنفذ  أن منك مطلوبا يكون قد  آلخر، وقت  ومن. الوظيفي التوصةةةيف هذا في الرئيسةةةية مهامك تحديد  تم

 الضةرورة اقتضةت  ما إذا الرئيسةية، وظيفتك مهام أو بك الخاص  الوظيفي المسةمى خارج تقع معقول بقدر أخرى

 .الهيئة احتياجات  لتلبية

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

 التوقيعات

 

 :التاريخ   :التوقيع    :الموظف اسم

 

 :التاريخ   :التوقيع    :المباشر المدير اسم

 


