
 

 اعالن 
 الحاجة الى فني مهندس صوت 

 
، تلعب 1991جمعية الثقافة والفكر الحر، جمعية أهلية فلسطينية، غير ربحية، مستقلة، تأسست عام 

 دوراً قيادياً في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير قدرات األطفال و الشباب

 و المرأة في المحافظات الجنوبية و الوسطى من قطاع غزة.

 

 تقديم:

جمعية الثقافة والفكر الحر، وفق سياسية تركز على إتاحة الفرصة للشباب التابع ليعمل المركز الثقافي 

لالندماج بشكل فعال، والمشاركة بشكل نوعي في قيادة وتنفيذ النشاطات الثقافية والمجتمعية واإلعالمية 

ي يشرف المركز على تنفيذها، والتي تُعنى بقضايا حقوقِ اإلنسان، وتجذير الهوية الثقافية الفلسطينية، الت
 والقضايا المرتبطة بواقع الشباب الفلسطيني. 

ويأتي هذا النهج كأسلوب يتبعه المركز من أجل تحقيق مبدأ المشاركة الشبابية، وتعزيز وتطوير الشباب 
المجاالت الثقافية واإلعالمية، لخلق قادة شباب فاعلين ومميزين ليكونوا سفراء تغيير بالمهارات الالزمة في 

 في مجتمعاتهم.
قادر على تحسين جودة العمل صوتي في اذاعة وعليه ترغب الجمعية في استقطاب فني هندسة صوت 

 راديو كالكيت االلكترونية وتوسيع رقعة انتشارها.

 

 :توالمسؤولياالمهام 

 من الشباب وتطوير قدراتهم في الهندسة الصوتية وتوصيل االدوات والمعدات. 2تأهيل عدد  .1

 تطوير نظام الصوت من حيث التسجيل والبث في راديو كالكيت. .2

 اعالنات وكل ما يطلب منه بجودة عالية. –سبوتات   -تسجيل برامج  .3

 .باالستديوجدولة وتنسيق أوقات التسجيل الخاصة  .4

 التقنية الخاصة بوضع االستوديو ورفع التوصيات بشأن التحسين.المشاركة في التقارير  .5

 القيام بأي اعمال توكل اليه ذات عالقة. .6

 الشروط والمؤهالت:

 عام 22 – 22أن ت/يكون عمر المتقدم/ة من سن  .1

 أن ت/يكون المتقدم/ة من سكان المنطقة الجنوبية. .2
أن ت/يكون المتقدم/ة حاصالً على درجة البكالوريوس في الهندسة الصوتية او احد التخصصات  .3

 ذات العالقة.

سنوات في مجال العمل االذاعي وتحديدا فن  3أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة ال تقل عن  .4
 صوت.

 أن ت/يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة عالية في مجال استخدام انظمة الصوت. .5
 يكون المتقدم/ة لديه/ا خبرة في مهارات التدريب على انظمة الصوت.أن ت/ .6

أن ت/يمتلك المتقدم/ة للفرصة القدرة على التمييز بين الخامات الصوتية ومعرفة في االداء  .2

 الصوتي بكل مجاالته.
 أن ت/يكون المتقدم/ة قادر/ة على اجادة العمل على اكثر من برنامج مونتاج صوتي. .8

 قدم/ة مهارات العمل الجماعي والقدرة على االتصال والتواصل الفعال.أن ت/يمتلك المت .9

 

 

 

 



 

 

  ستة أشهر قابلة للتجديدمدة العمل في الراديو 

 

يطلب من المهتمين تقديم سيرتهم الذاتية ونسخة عن اعمال صوتية سابقة على البريد االلكتروني 

 ps.org-volunteer@cfta  التالي:

 26/2/2222الموافق  االحدالموعد النهائي الستقبال الطلبات هو يوم 
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