
 

 

 إعالن وظيفة شاغرة
 

كجمعية خيرية مرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية برقم   م2002نطوف هي جمعية أهلية فلسطينية أنشأت في عام 

، حيث تهدف الجمعية  في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوصلدعم التنمية املجتمعية  6917تسجيل 

 ومجتمعية سليمة من خالل دفع عجلة التنمية في مجال البيئة والتنمية املجتمعية.للمساهمة في توفير بيئة صحية 

من مكوني  املستفيدون  –تعزيز وصول الشباب األيتام حصلت الجمعية على تمويل كريم من مؤسسة التعاون لتنفيذ مشروع 

 (  ) مكوني " وجد " و " مستقبلي "ضمن برنامج رعاية األيتام للتعليم العالي والتدريب املنهي  –" وجد " و " مستقبلي " 
 

 ملا يلي: حاجتها مللء شاغر وظيفي ضمن الجمعية عن تعلن
ً
  املشروع املذكور أعاله وفقا

 منسق ميداني املسمى الوظيفي:

 املشروع منسق املسئول املباشر:

 دوام كامل نوع الوظيفة :

 شهور فقط  01  -عقد محدد املدة  نوع العقد ومدته :
 

 املهام املطلوبة:

  بالتوافق مع فريق العمل تتضمن مواعيد الزيارات وعددها ورفعها ملنسق املشروع  امليدانيةزيارات لل عملاعداد خطة

 قبل البدء في التنفيذ.   ألخذ املوافقة من إدارة املشروع

  املشروع حتى يتم رفعه إلدارة املشروع ملتابعة وتقييم العمل.تقديم تقرير شهري مفصل لألنشطة املنفذة ملنسق 

 .التواصل مع املتدربين لتنسيق مواعيد التدريب 

  متابعة أنشطة ومراحل البرامج والورشات التدريبية والتأكد من سير األعمال وفقا للمطلوب وتجهيز كشوفات حضور

يبية الى تقرير مفصل نهائي بنتائج وتفاصيل الورشات التدر  املستفيدين بشكل يومي  لكل ورشة تدريبية واعداد وتسليم

 
ا
 بأول. منسق املشروع أول

  متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والعمل على الستماع ملالحظات واستفسارات املتدربين والجهة التدريبية ورفعها ملنسق

 املشروع حتى يتم مناقشتها. 

 افة املجالت مع منسق املشروع ومسئول اللوجستيات واملشتريات.لتدريبية في ك اج متابعة احتياجات البرام 

 وتحليلها وإدخالها للنظام اإللكتروني املستفيدين جمع بيانات. 

  للمشروع.ضمن قاعدة البيانات التابعة  الخاصة باملستفيدينأرشفة املعلومات 



  .تقديم التقارير اليومية والشهرية املطلوبة أول بأول ملنسق املشروع 

 

 املؤهالت املطلوبة:

  في تخصص اللغة اإلنجليزية او اإلدارة او التعليم. سدرجة جامعية ل تقل عن البكالوريو 

  في التنسيق امليداني في مشاريع ذات عالقة  سنتينخبرة ل تقل عن 

 لقدرة على استخدام الحاسوب وبرامج الكمبيوترا.  

 .اجادة اللغتين العربية اإلنجليزية قراءة وكتابة 

  على العمل بروح الفريق وفي الظروف الصعبة، والعمل تحت الضغطالقدرة.  

 امتالك مهارات التصال والتواصل الجيد، واملرونة بالعمل.  

 

  متساوية للجنسيين فعلى الراغبين بالتقدم للوظيفة أعاله 
ا
 رسالإجمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع تمنح فرصا

  002:الساعة م 2020 فبراير  3املوافق  االثنينيوم  السيرة الذاتية في موعد أقصاه 
ً
 على البريد اإللكتروني ظهرا

natuf@natuf.ps مع ذكر اسم الوظيفة في العنوان عند اإلرسال. 

 م سيتم التواصل مع املتقدمين/ات التي تنطبق عليهم الشروط خالل أسبوع من املوعد النهائي، لذا نعتذر 
ا
ملن  قدما

 على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. تحرص الجمعيةلن نتواصل معه/ا، مع العلم ان 

 


