
 

 

 وظيفيعالج  أخصائية : 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 

 بية والوسطى من قطاع غزة.  تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنو
 خصائية عالج وظيفيألالثقافة والفكر الحر  عن حاجتها تعلن جمعية 

   البريج  –مركز صحة المرأة مقر العمل          : 

 عقد مشروع :      نوع التعاقد    

 ين قابلة للتمديدفترة العمل         : شهر

 

 :والمسؤوليات المهام
والجلسات العالجية وجلسات المتابعة( ضمن الزيارات  )جلسات التقييم، تنفيذ خدمات -

 المنزلية.
 فئات المستهدفةمع ال، والمتابعة الوظيفي تسجيل، تقييم، تنفيذ جلسات العالج -
، بحيث تعمل األخصائية على تدريب عم الكامل ألسر الفئات المستهدفةتقديم الد -

األهالي على التمارين واألنشطة اليومية التي يجب  تنفيذها للمحافظة على حالة 
 .الشخص المصاب، ومنع تدهورها، وتحسين أدائه الوظيفي

 التنسيق الكامل مع فرق العمل  في المركز لوضع وتنفيذ خطة التدخل. -
ان نفيذ خطة التدخل بمعايير جودة تحافظ على احترام تطبيق معايير الجودة لضم -

  االحترام والثقة بين فريق التأهيل و المستفيدين
 التي ينفذها مركز صحة المرأة .المشاركة في اللقاءات وورش العمل الفنية  -
 رفع التقارير الخاصة بالجلسات الشهرية وبرنامج العمل االسبوعي   -
نظام إدارة  ومن خالل ملفات للحاالت،  توثيق معلومات وبيانات األنشطة والمستفيدين -

 .بسالمحوالمعلومات 

 والمؤهالت الشروط
  دبلوم/ بكالوريوس في العالج الوظيفي من جامعة  درجةعلى  ةحاصل ةكون المتقدمتأن

  معترف بها ومصدقة من وزارة التربية والتعليم

   األهلية و المجتمع المحلي  مع المؤسساتسنوات في العمل  3خبرة ال تقل عن
 .و العمل مع االعاقات المتعددة و االدوات المساعدة وفى نفس التخصص 

  اللغة االنجليزية وإجادة اللغة العربية. 
 . التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه 
  .التمتع بشخصية مرنة دبلوماسية مبتكرة وسباقة، وقادرة على حل مشكالت العمل 
  ضمن فريق و تحت االشراف .  االتصال، والعمل الجماعيالقدرة علي 
 القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي. 

 
  

الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة  قديم سيرتهمت اتيطلب من المهتم
ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن جوالتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا الم

ويٌشترط كتابة اسم الوظيفة في خانة العنوان  ،  jobs@cfta-ps.org االلكتروني البريد طريق
 . الخاصة بالرسالة االلكترونية

 اتبالمرشح ، وسوف تقوم الجمعية باالتصال9292يناير 99الموعد النهائي لتقديم الطلبات 
 . يقع عليهم االختيار فقط لواتي ال


