
 

 

 

  /ةاجتماعي/ة أخصائي: وظيفيعن شاغر  إعالن

 

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

 .   ية والوسطى من قطاع غزةاألطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوب
   /ة اجتماعي/ة أخصائيالثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

 

 /ةاجتماعي/ة المسمي الوظيفي : أخصائي

 " البريج"  -مركز صحة المرأة مقر العمل          : 
   محدد المدةمشروع د عق -نوع العقد           : دوام كلي 

    . شهور قابلة للتجديد 7:    مدة العقد

 

 :  توالمسؤوليا المهام
 إدارة المساحة اآلمنة بشكل فعال. -
 للفئات المستهدفةبشكل يومي  رديتقديم المشورة واإلرشاد الف -
 دراسة الحاالت ميدانيا وتوثيق بياناتها. -
 .ت عملو ورشا وتدريبات تثقيفيةتوعوية تنفيذ محاضرات  -
 دعم األقران واإلرشاد الجماعي.تقديم الدعم الجماعي من خالل  -
 التشبيك الدوري مع المؤسسات ذات العالقة. -
 الوسائل المتعددة  أو تقديم استشارات من خالل حلقات الراديو -
 الوسائل التوعوية المختلفة التي تخدم الهدف  إعداد -
 نظام إدارة المعلومات المحوسب عبر عبر ملفات و توثيق األنشطة وبيانات المستفيدين -
 .و الدورية المطلوبةالتقارير الشهرية الخطط و  إعداد -
  القيام بالزيارات المنزلية حسب متطلبات المشروع. -

 

 :والمؤهالت الشروط

 أو  ، تنمية مجتمعية ، علم االجتماع في  سالبكالوريوحاصال على درجة   أن يكون المتقدم
   العلوم ذات العالقة 

 و خاصة النساءمع الفئات العمرية المختلفة العمل مجال سنوات في 3خبرة ال تقل عن  
  المجتمعية  تالورشا إدارةو التنسيق و  األهليسنوات  في العمل  3خبرة ال تقل عن

 المفتوحة
 اللغة اإلنجليزية  إجادة اللغة العربية و. 
 مهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه . إجادة 
 وقادرة على حل مشكالت العمل. نة التمتع بشخصية مر 
 .قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي 

 
  

الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة والتقدم  تقديم سيرتهم /تينيطلب من المهتم
 البريد ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن طريقجم في هذا الملها وملخص لخبرته

ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة العنوان الخاصة  ، ps.org  -jobs@cftaااللكتروني
  .بالرسالة االلكترونية

  وسوف تقوم الجمعية باالتصال 0202بريلأ 8 فقواالمالخميس هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات 


