
 

 

 

 :بدوام جزئي ةوظيفياغر وشعن  إعالن

  محامية /مديرة حالة/  ةنفسي ةأخصائي

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

 .   والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة تطوير حقوق األطفال والشباب
  شواغر وظيفية بدوام جزئي حسب التالي :الثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

 

 محامية  -3عدد الفرص  -ة نفسيةأخصائي-المسمي الوظيفي : 

 2محامية :عدد الفرص -                            

 2مديرة حالة : عدد الفرص -                            

 "البريجالثقافة و الفكر الحر "جمعية  -مركز صحة المراة مقر العمل          : 
    مؤقتمشروع عقد  - جزئينوع العقد           : دوام 

 شهور  8مدة العقد          :
 

 ت : والمسؤوليا المهام
حسب متطلبات للفئات المستهدفة / القانوني /تقديم الدعم النفسي االجتماعي  -

 المشروع 
بالقضايا تنفيذ محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية داخلية وخارجية لتثقيف وتوعية الفئات  -

 وفق متطلبات المشروع
 والتدخل مع الحاالت. المشروعت ياقتضحسب مبشكل منتظم القيام بزيارات ميدانية  -
 .لتنفيذ االنشطة  و التواصل مع الفئات المستهدفة  التشبيك مع المؤسسات ذات العالقة -
 إعداد مواد تثقيفية وتوعوية. -
  و الدورية المطلوبةالتقارير الشهرية  الخطط و  إعداد -
 تقديم استشارات حسب الحاجة. -

 

 :والمؤهالت الشروط

 أو علم  /النفسي اإلرشادفي  سالبكالوريوحاصال على درجة   أن يكون المتقدم
   نون/ القاالنفس

 القانوني او التوجيه النفسي  باإلرشادالعمل مجال سنوات في 3خبرة ال تقل عن / 
  األهليسنوات  في العمل  3خبرة ال تقل عن  

 اللغة اإلنجليزية ب اإللمام إجادة اللغة العربية و. 
 مهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه . إجادة 
 حل مشكالت العمل.  التمتع بشخصية مرنة مبتكرة وسباقة، وقادرة على 
 .قدرات في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي 
 المؤسسة تشجع االشخاص ذوي االعاقة للتقدم 

 

عبر البريد االلكتروني، مع توضيح اسم الفرصة ارسال السيرة الذاتية  ، تايطلب من المهتم
 :  المتقدم لها، عبر البريد

jobs@cfta-ps.org 
 

، وسوف تقوم الجمعية 0202 يناير6 الموافق االثنين يوم الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو
 . يقع عليهم االختيار فقط ذين ال حينبالمرش باالتصال
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