الحاجة الى محلل احصائي لـ ِ :
(نتائج وبيانات استمارات تقييم قبلية وبعدية واستمارات رضا المستفيدين)

عن الجمعية:
جمعية الثقافة والفكر الحر ،وهي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية ،مستقلة ،تأسست عام  ،1991تلعب دورا
قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على تطوير وتعزيز حقوق األطفال والشباب والمرأة
في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة.
عن المشروع:
تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر من خالل شبكة وصال مشروع "االستجابة متعددة القطاعات للنساء الضحايا
والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة" بالشراكة مع األمم المتحدة للمرأة UN-W
وبتمويل من الصندوق اإلنساني لألرض الفلسطينية المحتلة .حيث يهدف المشروع إلى تحسين وصول النساء
الضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي إلى خدمات جيدة النوعية ومتعددة القطاعات تستجيب
للنوع االجتماعي (بما في ذلك الخدمات النفسية واالجتماعية والمساعدة القانونية والورشات التوعوية وفرص المال
مقابل العمل).
حيث ينفذ طاقم العمل الفني بعد الورش والجلسات تقييمات قبلية وبعدية وكذلك استمارات قياس الرضا عن الخدمات
الفردية المقدمة ،وهذه التقييمات الورقية بحاجة الى تفريغ على برنامج احصائي ( )Excel or SPSS.. etc.للخروج
بتحليل نوعي وكمي يعبران عن مستوى التغيير الحاصل ومستوى الرضا عن الخدمات.
المطلوب:
تعلن جمعية الثقافة والفكر الحر – شبكة وصال عن حاجتها إلى محلل بيانات كميه وكيفية متعلقة بالمشروع المذكور
اعاله وعلى أكثر من صعيد وأكثر من اداة قد تم استخدامها لجمع البيانات ضمن المشروع.
معلومات عامة:
عدد الفرص :فرصة واحدة
المبلغ المرصود 056 :دوالر فقط غير شامل االتصاالت والمواصالت
فترة انجاز المهمة  :شهرين (مارس-ابريل)0202
المهام المطلوبة:
 دراسة وقراءة جميع اوراق المشروع ومن ضمنها :مقترح وتقارير المشروع وجميع الوثائق المتعلقةبالتقييمات القبلية والبعدية وتقارير المجموعات البؤرية الخاصة بالمشروع جيدا ً وكذلك معرفة سياسة
العمل في الجمعية
 معرفة طبيعة األنشطة والخدمات المقدمة المختلفة ضمن المشروع-

تفريغ نتائج التقييمات الورقية على برنامج تحليل ( )Excel or SPSS.. etc.او اي برامج تحليليه اخرى

 اعداد تقرير تحليلي (نوعي وكمي) عن النتائج للتقييمات ومستوى الرضا عن الخدمات.المؤهالت:

-

الدرجة الجامعية األولى في اإلدارة أو أحد المجاالت ذات العالقة.
خبرة ثالث سنوات على األقل في مجال تحليل البيانات الكمية والنوعية
المعرفة الجيدة لبرامج التحليل االحصائي للبيانات
خبرة تالث سنوات على األقل في العمل مع المنظمات غير الحكومية
االلتزام بقوانين المؤسسة والمحافظة على سرية العمل.
المؤسسة تشجع االشخاص ذوي االعاقة ذوي الكفاءة للتقدم

يطلب من المهتمين ارسال سيرتهم الذاتية وذلك عن طريق البريد اإللكتروني اآلتي:
jobs@cfta-ps.org
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو األربعاء الموافق  0606/60/15وسوف تقوم الجمعية
باالتصال بالمرشحين/ات الذين يقع عليهم االختيار فقط.

