
 

 

 

 

 

 منسقة مشروعوظيفة شاغرة:  إعالن
 

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

 طى من قطاع غزة.  والمرأة في المحافظات الجنوبية والوس
 مركز صحة المرأة لعمل فيلمنسقة مشروع  :الثقافة والفكر الحر  عن حاجتها لملء الشاغرتعلن جمعية 

 البريج - لتابع للجمعيةا
 

    البريج  –  المرأةمركز صحة مقر العمل          : 
 دوام كامل  -شهور قابلة للتجديد 3:           مدة العقد 

 

 :ؤولياتوالمس المهام
  واضحة تحدد مؤشرات األداء و آليات العمل للمهام الموكلة تنفيذية عمل إعداد خطة 

  هاتنفيذو اإلشراف علي آليات خطةتنفيذ المتابعة  . 
 لمتابعة تنفيذ انشطة المشروعية زيارات ميدان اجراء  
 و الجهات المختلفة بما يتعلق بتنفيذ انشطة المشروع . التنسيق مع وزارة الصحة 
 زالتنسيق لورش عمل ومحاضرات داخل وخارج المرك 
 .عقد حلقات إذاعية و مرئية خاصة بالمشروع 
 المالية للمشروع بالتنسيق التام مع الجهات الماليةالمعتمدةمتابعة ال. 
  ربية و االنجليزيةباللغتين العالالزمة،دورية التقارير الإعداد  
 .مسئولة مسئولية تامة عن أرشفة كافة األوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالمشروع 

 

 والمؤهالت الشروط

 أو  الصيدلة ،الصحةفي إحدى التخصصات مثل:  سالبكالوريو حاصال على درجة أن يكون المتقدم
  .العالقةالتخصصات ذات 

   المؤسسات االهلية و المجتمع المحلي، معسنوات في العمل  3خبرة ال تقل عن 
  الصحيةسنوات في مجال التنسيق في مجال التدخالت  3خبره ال تقل عن  . 
  ام باللغة االنجليزية و االلمإجادة اللغة العربية إجادة تامة. 
  بمهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه .التمتع 
  .التمتع بشخصية مرنة مبتكرة ، وقادرة على حل مشكالت العمل 
 .قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي 
 االشخاص ذوي االعاقة من لديه الكفاءة للتقدمتشجع  المؤسسة 

  

وملخص ة وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة والتقدم لها الذاتي تقديم سيرتهم اتيطلب من المهتم
 االلكتروني البريد ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن طريقجلخبرتهم في هذا الم
jobs@cfta-ps.org  ، ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية . 

 ، وسوف تقوم الجمعية باالتصال 2222يناير 22 الموافق االربعاء يوم تقديم الطلبات هوالموعد النهائي ل
 الذين يقع عليهم االختيار فقط. بالمرشحين

 


