شاغر وظيفي /منسق ميداني /عدد2
إعالن عن شاغر وظيفي2 :منسق/ة ميداني
جمعية الثقافة والفكر الحر ،وهي مؤسسة أهلية فلسطينيه غير ربحية ،مستقلة ،تأسست
عام  ،1991تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على
تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.
تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر عن حاجتها لشغل وظيفة منسق/ة ميداني لمشروع
تالقي بالشراكة مع مؤسسة GIZ
المسمي الوظيفي :منسق /ة ميداني للمبادرات الشبابية
منسق/ة ميداني لمبادرات مؤسسات شبكة وصال
مقر العمل
نوع العقد

 :خانيونس – شبكة و صال
 :دوام كلي  -عقد مشروع محدد المدة

مدة العقد

 3:شهور

المهام والمسؤوليات:

-

-

اعداد خطة تنفيذية تفصيلية تخص المهام الموكلة اليه بالمشروع
التنسيق الكامل مع فريق عمل المشروع بحسب ما تطلبه المهام الموكلة اليه
لضمان جودة تنفيذ المشروع وجودة المخرجات
المشاركة مع فريق عمل المشروع للعمل علي تفعيل وصول النساء والشباب
والمجتمع للمساحة اآلمنة و تعزيز فرص مشاركتهم
التأكد من انخراط عدد من الشباب بصورة فاعلة في أنشطة المشروع.
المشاركة في تنفيذ حمالت الضغط والمناصرة التي يتضمنها المشروع
بالتنسيق مع فريق العمل بما فيها حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وما
يتبعها من فعاليات وانشطة.
اعداد الشروط المرجعية وعروض األسعار لعمليات الشراء والتوريد التي تتطلبها
المهام الموكلة له وفق خطة العمل وبالتنسيق مع المنسق ودائرة المشتريات
االشراف التام والمتابعة الميدانية للمبادرات بالتنسيق المباشر مع منسق
شبكة وصال
توثيق األنشطة وبيانات المستفيدين/ات عبر ملفات وعبر نظام إدارة المعلومات
المحوسب
االلتزام بحضور كافة االجتماعات الخاصة بالمشروع وبحسب ما يتطلبه عمله
اعداد التقارير الشهرية والدورية وفق متطلبات العمل باللغتين العربية واالنجليزية
أي مهام أخرى ذات عالقة توكل إليه من قبل مسئوله المباشر

الشروط والمؤهالت
• أن تكون المتقدم/ة حاصل على درجة البكالوريوس في المجال اإلداري او اي مجاالت
ذات عالقة
• خبرة ال تقل عن  4أعوام في العمل بالتنسيق وخاصة متابعة تنفيذ المبادرات
المجتمعية
• خبرة في العمل مع المؤسسات األهلية والمجتمع المحلي.

•
•
•
•
•
•

إجادة اللغة العربية واللغة االنجليزية إجادة تامة.
التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر وبرامجه.
التمتع بشخصية مرنة ،وقادرة على حل مشكالت العمل.
قدرات في مجال االتصال ،والعمل الجماعي.
القدرة للعمل تحت الضغط ،والتحلي بروح العمل التطوعي.
المؤسسة تشجع األشخاص ذوي اإلعاقة للتقدم للشاغر.

يطلب من المهتمين/ات تقديم السيرة الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة
والتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن
طريق البريد االلكتروني  ، jobs@cfta-ps.orgويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة
العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم االثنين الموافق 1اكتوبر ،2018وسوف تقوم الجمعية
باالتصال بالمرشحين الذين سيقع عليهم االختيار فقط

