
 

 
 
 

  وظيفيشاغر 

  ة مشروع  /منسق:وظيفيعن شاغر  إعالن

تأسست  غير ربحية، مستقلة، فلسطينيهجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 
، تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على 1991عام 

 الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.   تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات
لمشروع  مشروع ة/منسقوظيفة  لشغل الثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

  GIZؤسسة بالشراكة مع م تالقي 

    شبكة و صال  –خانيونس مقر العمل          : 
    محدد المدةمشروع عقد  -نوع العقد           : دوام كلي 

 شهور  3:   مدة العقد       

 

 :والمسؤوليات المهام
أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق العمل لتحقيق األهداف كافة ل التخطيط والمتابعة -

 المنشودة 
 .اسبوعيمع مؤشرات المشروع بشكل  االنجازات مراجعة -
و وبحسب اللوائح والقوانين المعمول  المتابعة الفنية و اإلدارية و المالية للمشروع -

 لكامل مع منسق شبكة و صال بالتنسيق ا
 .فريق العملمراجعة التقارير المقدمة من أعداد و -
 .للمبادرات الشبابية والمؤسساتيةالزيارات الميدانية  -
 العمل.فريق األسبوعية مع جتماعات االعقد تنسيق وال -
 .الشريكة اتالمؤسسوالمتابعة مع  التنسيق -
 ووفق متطلبات العملباللغتين العربية واإلنجليزية  الدوريةسبوعية واألقارير التإعداد  -
 أرشفة كافة األوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالمشروع. -

 

 والمؤهالت الشروط
او اي مجاالت  اإلداريبكالوريس في المجال ال على درجة حاصل ة/كون المتقدمتأن  •

  ذات عالقة
  بتنسيق المشاريعفي العمل  أعوام  5خبرة ال تقل عن  •
 المحلي. والمجتمعالمؤسسات األهلية  خبرة في العمل مع •
 .إجادة تامةاللغة االنجليزية و إجادة اللغة العربية  •
 رامجه .بالتمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و  •
 التمتع بشخصية مرنة ، وقادرة على حل مشكالت العمل.  •
 قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي. •
 .ت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعيالقدرة للعمل تح •
 المؤسسة تشجع األشخاص ذوي اإلعاقة للتقدم  للشاغر . •

 
الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة  ةسيرالتقديم  تين/ايطلب من المهتم

ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن جوالتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا الم
ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة  ، ps.org  -jobs@cftaااللكتروني البريد طريق

  .الخاصة بالرسالة االلكترونية العنوان
، وسوف تقوم  2018سبتمبر03ق المواف االحد ومي الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو

 يقع عليهم االختيار فقطس  الذين ينبالمرشح الجمعية باالتصال


