
 

 

 

 بدوام كامل- مديرة حالة: 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 

 .   نوبية والوسطى من قطاع غزةتطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الج
 

 مديرة حالة حاجتها  الحر عنالثقافة والفكر تعلن جمعية 

 مديرة حالة  الوظيفي:المسمي 

 خاينونس   -جمعية الثقافة و الفكر الحر:      مقر العمل        

 مشروع عقد  - كلي: دوام    نوع العقد           

  شهور 6:      مدة العقد       

 

 ت : والمسؤوليا هامالم

 

 .استقبال المستفيدات اللواتي بحاجة الى التحويل والمتابعة 
  المتبعة.االلتزام الكامل بتنفيذ إدارة الحالة حسب الخطوات المهنية 
  المحافظة على السرية المطلقة للحاالت التي يتم التعامل معها وعدم التهاون

 بخصوصياتهن 

  جتماعي والجهات القانونية لتقديم الخدمات التنسيق مع االخصائي النفسي واال
 الالزمة

   بعد التأكد من مشكلة الحالة  او االجتماعيلألخصائي النفسي  المستفيداتتحويل
 بعد بحثها بحثا دقيقا.و

  التحويل الى الخدمات متعددة القطاعات حسب نماذج إدارة الحالة 
  إلى  نتحويله تم لواتيال مستفيداتالمستلمة وال مستفيداتادخال بيانات جميع ال

 قاعدة البيانات الخاصة وتحديثها بانتظام.

  تنفيذ لقاءات توعية تتعلق بالمفاهيم الجندرية والعنف المبني على النوع االجتماعي 
  بواقع الفئات  المرتبطةاالستجابة المهنية والسرية للمتطلبات اإلدارية والفنية للمشروع

  والحماية.المستهدفة وفق األصول ومعايير السبالمة 

  عبر برنامج ادارة المعلومات وااللكترونيةاالرشفة الورقية 
 )المعرفة الجيدة بنماذج إدارة الحالة )دليل اإلجراءات الموحد 

  القيام بأي مهام أخرى توكل له من قبل إدارة المؤسسة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :والمؤهالت الشروط

 علم النفس او االجتماع او في  سالبكالوريو حاصال على درجة ةمأن يكون المتقد
 التخصصات ذات العالقة

 النفسي.في مجال ادارة الحالة و الدعم  سنوات 5خبره ال تقل عن 
  مؤسسات االهلية و المجتمع المحليمع السنوات في العمل  3عن خبرة ال تقل 
  برامجه .التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و 
  .التمتع بشخصية مرنة ، وقادرة على حل مشكالت العمل 
 .قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي 
 المؤسسة تشجع االشخاص ذوي االعاقة من لديه الكفاءة للتقدم 

 
  

غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة  الذاتية وصفحة تقديم سيرتهمات يطلب 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
  .العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية

 ، وسوف تقوم الجمعية باالتصال0207 يوليو71هو لطلبات الموعد النهائي لتقديم ا
 . االختيار فقط نيقع عليه  اللواتي  اتبالمرشح


