
   استقطاب متطوعنيإعالن 

 

 

 استقطاب متطوعني الن ــإع

كجمعية خيرية مرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية    م 2002نطوف هي جمعية أهلية فلسطينية أنشأت في عام  

حيث تهدف  ،  في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوصلدعم التنمية املجتمعية    7196برقم تسجيل  

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

 املجتمعية.

ملساندة فريق العمل ضمن برامج ووحدات   من كال الجنسين لعدد من املتطوعين  اعن حاجته تعلن جمعية نطوف

 :التاليةر يالعمل الرئيسية وذلك ضمن تخصصات واهتمامات مختلفة وذلك وفق املعاي

 الشروط املطلوبة  الوحدة

الشئون اإلدارية 

 واملالية 

 

 .( االهليةاملنظمات  االعمال، ادارة )سكرتارية ، ادارةمن أحد التخصصات التالية  يكون أن  •

 .االنجليزيةإجادة اللغة  •

 اإلدارية  التقاريروإعداد خبرة في مجال كتابة  •

 حفظ وتداول امللفات.و مهارات الكتابة  •

 القدرة على كتابة املراسالت والخطابات الرسمية حسب األصول  •

واإلنترنت  • املكتبية  والتطبيقات  االوفيس  برامج  خاصة  الحاسوب  برامج  استخدام  في  مهارة 

  .اإللكترونيوالبريد 

  .اللغة اإلنجليزية )محادثة، كتابة، قراءة( إجادة •

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

  .امتالك مهارات االتصال والتواصل الجيد، واملرونة بالعمل •

 

وحدة املشاريع  

 والبرامج 

 

التالية    يكون أن   • التخصصات  أحد  ادارةمن  الزراعية،   / البيئية  اللغة  )الهندسة   االعمال، 

 .املحلية( االهلية، التنميةاملنظمات  االنجليزية، الترجمة، ادارة

 .االنجليزيةإجادة اللغة  •

 .جيدةامتالك مهارات اتصال وتواصل  •

 .يةوالبرامجالرغبة بالعمل التنموي املؤسس ي وتنفيذ املهام االدارية  •

 .والتنسيقاالدارة  املجتمعية،االنشطة  البيانات،تحليل  املعلومات،لديه/ا اهتمام بجمع  •

االعالم   وحدة

عالقات العامة وال  

 

التالية    يكون ان   • التخصصات  أحد  الصحافة    املتعددة،الوسائط    واالتصال،  )االعالمفي 

 .جرافيكي(تصميم  املكتوبة،

 .جيدةقدرات لغوية ومهارات اتصال  يمتلكان  •



   استقطاب متطوعنيإعالن 

 

 

الوطني   • املستوى  على  والثقافية  االعالمية  االنشطة  مساندة  او  ادارة  في  العمل  في  الرغبة 

 .واالقليمي

االعالمي   • بالعمل  اهتمام  املرئي،لديه  املحتوى    املكتوب،  الشبكات   االلكتروني،صناعة  ادارة 

 .التصميم واملونتاجمستخدمي او هواة برامج  االجتماعي،

 

   العامة:املعايير 

   40أال يزيد العمر عن  •
ً
 عاما

 ساعة عمل  30املتطوع/ة بالعمل ما ال يقل عن  يلتزمأن  •
ً
 أسبوعيا

 أن يكون لديه الرغبة بالعمل املجتمعي التنموي الطوعي •

 وسياسة التطوع بالجمعيةااللتزام بالسياسات االدارية  •

 اجادة املهارات االساسية للحاسوب والشبكات االجتماعية  •

 ضغط العمل  ويتحمللديه أفكار خالقة  •
 

 اتباع ما يلي:  للتطوع فعلى الراغبني بالتقدم متساوية للجنسني فرصمجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع متنح 

 https://cutt.ly/kCk6PS6  من الرابط :  التطوعطلب تحميل  -

-   
ً
 تعبئة جميع البنود الكترونيا

لصيغة   - امللف  املتطوع/ة    PDFتحويل  باسم  الذاتية  وإرسالهوتسميته  السيرة  االلكتروني    مع  البريد  إلى 

 jobs@natuf.ps   

   عصرا   00:4الساعة  م2022 سبتمرب 11املوافق  األحديوم  التطوعطلبات املوعد النهائي الستالم 

ر  يللراغبين بالتطوع وفق املعاي ةاالستيعابيوقدرته  الجمعيةوفق حاجة  وحدةسيتم اختيار عدد محدد ضمن كل 

 .في االعالن الواردة

 مجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع 

https://cutt.ly/kCk6PS6
mailto:jobs@natuf.ps

