
   WASH  - مهندس موقع  –إعالن وظيفة شاغرة 

 

 

  

 رةــة شاغــالن وظيفــإع

 

لدعم   7196خيرية مرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية برقم تسجيل    كجمعية  م2002نطوف هي جمعية أهلية فلسطينية أنشأت في عام  

حيث تهدف الجمعية للمساهمة في توفير بيئة صحية ومجتمعية    ،الخصوصفي فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه  التنمية املجتمعية  

   سليمة من خالل دفع عجلة التنمية في مجال البيئة والتنمية املجتمعية.

وإعادة  املهمشة  الجراحية األساسية للفئات  العمليات  لتنفيذ مشروع    اإلغاثة االسالمية حصلت الجمعية على تمويل كريم من مؤسسة  

افق املياه والصرف الصحي والنظافة في املدارسالتأهيل   الحكومية   العاجل ملر

إلى  يهدف   واملتضررين    تحقيقاملشروع   
ً
األكثر ضعفا للسكان  اإلنسانية  لالحتياجات  اإلنسانية  من  االستجابة  غزةاألزمة  قطاع  تشمل   في 

 :  املكونات الرئيسية للمشروع ما يلي

 وإجراء العمليات الجراحية الصغرى لهم   قوائم االنتظار في وزارة الصحة،   مريض على 1100تقديم خدمات جراحية لـ  -

مدرسة حكومية في قطاع غزة، إلى جانب تنفيذ حمالت توعية    27تحسين خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في   -

  بالنظافة وأهمية الحفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة املحيطة 

 WASH -موقع  مهندسلتعيني اجلمعية عن حاجتها  تعلنذا ل

 

 WASH - موقع مهندس املسمى الوظيفي

 منسق املشروع  املسئول املباشر

  8)دوام كلي   عدد ساعات الدوام
ً
  8 –ساعات يوميا

ً
   والسبت( الجمعة  ي مساء ما عدا يوم 4 –صباحا

   شهور  7 – عقد محدد املدة  نوع العقد ومدته 

 ميداني  /مكتبي   العمل ظروف 

 غزة -مقر جمعية نطوف الكائن في الطابق الثاني عمارة الصوراني مقابل قسم الوالدة بمستشفى الشفاء  مكان الدوام

 املهام املطلوبة 

من   • والتأكد  والنظافة(  الصحي  والصرف  املياه  مرافق  صيانة   / )إنشاء  للمشروع  امليدانية  األنشطة  متابعة 

  .ملعايير الجودة واملساءلةاالمتثال  

 إجراء التقييم الفني ألعمال الصيانة / إعادة التأهيل املطلوبة  •

  .وضع وثائق املناقصة بما في ذلك جداول الكميات واملواصفات الفنية •

 .إجراء اإلشراف اليومي على املوقع ألعمال البناء والصيانة لضمان االمتثال للمواصفات املتفق عليها •

  .التوثيق الجيد ألنشطة املوقع )أنشطة الصيانة / إعادة التأهيل(ضمان  •

 إعداد تقارير أسبوعية وشهرية عن سير العمل امليداني  •

 تحديث خطط املراقبة واإلشراف على املوقع بانتظام مع الجداول الزمنية بالتعاون مع منسق املشروع    •

 .أداء أي مهام أخرى ذات صلة يطلبها املشرف املباشر •



   WASH  - مهندس موقع  –إعالن وظيفة شاغرة 

 

 

  

 

 اتباع ما يلي:   فعلى الراغبني بالتقدم للوظيفة أعالهمتساوية للجنسني  فرصمجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع متنح 

 عبر الرابط التالي:  وباللغة العربيةوبيانات صحيحة ودقيقة  بمعلومات نموذج طلب التقدم للوظيفةتعبئة بنود 

https://cutt.ly/QZwIqh2 

باسم املتقدم للوظيفة باللغة  مع التأكيد بضرورة تسمية امللف    PDFبصيغة    باللغة العربية  تحميل ملف السيرة الذاتية

  العربية
 
 أيضا

 ة السرية الذاتيوشروط ارسال  يلتزم بتعبئة كافة البنودأي منوذج ال استثناء  سيتم /مالحظة هامة /

 

  عصرا    00:3الساعة  م2022  يوليو  31املوافق  األحديوم  طلبات التقدمياملوعد النهائي الستالم 
 وسيتم إغالق الرابط بعد هذا املوعد

 

،  استكمال إجراءات التوظيفمن أجل    النهائيسيتم التواصل مع املتقدمين/ات التي تنطبق عليهم الشروط خالل أسبوع من املوعد  

 
 
 الجميع.  بين على مبدأ تكافؤ الفرص   تحرص الجمعية أنملن لن نتواصل معه/ا، مع العلم   لذا نعتذر مقدما

 

 جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع

 الشروط واملؤهالت 

 .درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية •

 مجال التنفيذ واالشراف الهندس ي في  سنوات 7ال تقل عن موثقة  عمليةخبرة  •

 .  التأهيل و ين في مجال الترميم  ثقة ال تقل عن سنت خبرة عملية مو  •

 .في مشاريع مماثلة )مشاريع املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية(  سنوات 5ال تقل عن  عملية موثقة  خبرة   •

 .املوازنات( و BOQ)  اتالكمي  جداول خبرة في إعداد  •

 العربية واالنجليزية  باللغتين التقاريركتابة إعداد و خبرة في مجال  •

 Microsoft Office، MS Project ، Auto CADاستخدام برامج الحاسوب وخاصة برامج  اجادة •

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

  .امتالك مهارات االتصال والتواصل الجيد، واملرونة بالعمل  •

 يفضل  •
ً
 .سين الفلسطينيينعلى شهادة عضوية نقابة املهند  أن يكون حاصال

 كومية بالعمل في املؤسسات غير الح له خبرة   ل أن يكون يفض •

 بالحد األدنى.   WASHبمعايير  علم ها /لديه •

 .بمبادئ الحماية علملديه/ها  •

 يفضل أن يكون لديه/ها رخصة قيادة   •

https://cutt.ly/QZwIqh2

