إعالن وظيفة شاغرة – مساعدة إدارية

إعــالن وظيفــة شاغــرة
نطوف هي جمعية أهلية فلسطينية أنشأت في عام 2002م كجمعية خيرية مرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية برقم تسجيل
 6917لدعم التنمية املجتمعية في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه الخصوص  ،حيث تهدف الجمعية للمساهمة في توفير
بيئة صحية ومجتمعية سليمة من خالل دفع عجلة التنمية في مجال البيئة والتنمية املجتمعية.

تعلن اجلمعية عن حاجتها لتعيني مساعدة إدارية
املسمى الوظيفي مساعدة إدارية
ً
ً
عدد ساعات الدوام  8ساعات يوميا –  8صباحا –  4مساء ما عدا يوم الجمعة والسبت
مقر جمعية نطوف الكائن في الطابق الثاني عمارة الصوراني مقابل قسم الوالدة بمستشفى الشفاء  -غزة
مكان الدوام
إدارية
طبيعة العمل
 اإلشراف واملتابعة لجميع املعامالت اإلدارية وشؤون املوظفين داخل الجمعية.
 متابعة اإلعالنات الداخلية والخارجية للجمعية.
 إعداد ومتابعة خطابات الدعوة للشخصيات والجهات املختلفة لحضور املناسبات املختلفة.
 الترتيب واملشاركة في استقبال الضيوف والزوار والوفود للجمعية.
 إعداد وتنظيم االجتماعات واملقابالت وورش العمل ،والندوات واملؤتمرات الخاصة بإدارة الجمعية.
املهام املطلوبة

 كتابة محاضر اجتماعات الطاقم وحفظها وضمان وصولها للموظفين.
 متابعة البريد الوارد والصادر.
 حفظ السجالت والدفاتر واملستندات اإلدارية وتصني الواائق وحفظ وترتيب ملفات العاملين.
 إعداد كش دوام العاملين الشهري والسنوي.
 تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك منهي بشكل دائم.

الشروط واملؤهالت

 إعداد وكتابة التقارير اإلدارية.
 القيام بأي أعمال أخرى توكل لها من قبل اإلدارة التنفيذية
 أن تكون حاصلة على شهادة جامعية في احدى التخصصات ذات العالقة (سكرتاريا ،إدارة اعمال او
ما يعادلها )
 خبرة االاة سنوات على األقل في العمل اإلداري ويفضل خبرة العمل في املنظمات غير الحكومية.
 الخبرة العملية في مجال األعمال املحاسبية واملالية هي ميزة تضاف للمتقدمة
 خبرة في مجال كتابة وإعداد التقارير اإلدارية
 مهارات الكتابة اإلدارية.

إعالن وظيفة شاغرة – مساعدة إدارية

 مهارات حفظ وتداول امللفات.
 القدرة على كتابة املراسالت والخطابات الرسمية حسب األصول
ً
 مهارة عالية جدا في استخدام برامج الحاسوب خاصة برامج االوفيس والتطبيقات املكتبية واإلنترنت
والبريد اإللكتروني .
 مهارة عالية في ممارسة اللغة اإلنجليزية (محاداة ،كتابة ،قراءة) .
 القدرة على العمل بروح الفريق وفي الظروف الصعبة ،والعمل تحت الضغط .
 امتالك مهارات االتصال والتواصل الجيد ،واملرونة بالعمل .
مجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع متنح هذه الفرصة لإلناث فقط فعلى الراغبات بالتقدم للوظيفة أعاله اتباع ما يلي:
-

إرسال فقط السيرة الذاتية باللغة العربية بصيغة  PDFعلى البريد اإللكتروني  jobs@natuf.psمع التأكيد على ضرورة
تسمية املل باسم املتقدمة للوظيفة.

-

التأكيد على أن تشتمل السيرة الذاتية على تفصيل واضح بالخبرات العملية واملهام املوكلة للمتقدمة

-

التأكيد على ذكر املسمى الوظيفي ( مساعدة إدارية) في العنوان عند اإلرسال.

مع التأكيد بأنه سيتم استثناء أي بريد مرسل ال يلتزم مبا سبق ذكره
املوعد النهائي الستالم السري الذاتية يوم االثنني املوافق  14فرباير 2222م الساعة  3022عصرا
ولن يتم النظر ألي بريد يرسل بعد املوعد احملدد

سيتم التواصل مع املتقدمات التي تنطبق عليهن الشروط خالل أسبوع من املوعد النهائي من أجل التقدم لالمتحان الفني،
لذا نعتذرمقدما ملن لن نتواصل معها  ،مع العلم أن الجمعية تحرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وحدة الشئون اإلدارية واملالية
جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع

