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 رةــة شاغــالن وظيفــإع
 

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

ير ، حيث تهدف الجمعية للمساهمة في توف غزة على وجه الخصوص في فلسطين بشكل عام وقطاعلدعم التنمية املجتمعية  6917

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

   (6عدد ) لتعيني منسقني ميدانينياجلمعية عن حاجتها  تعلن

 

 منسق ميداني املسمى الوظيفي

  8 عدد ساعات الدوام
ً
  8 –ساعات يوميا

ً
 مساء ما عدا يوم الجمعة والسبت 4 –صباحا

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

 ميداني طبيعة العمل

 املهام املطلوبة

  امليدانية بالتوافق مع فريق العمل تتضمن مواعيد الزيارات وعددها ورفعها زيارات لل عملاعداد خطة

 قبل البدء في التنفيذ  املشروع ألخذ املوافقة من إدارة املشروع ملنسق

 .االشراف امليداني على تنفيذ املشروع 

 .القيام بمهام التخطيط واملتابعة واملراقبة والتقييم 

  ب خطط العملالنشاطات املختلفة حسمتابعة تنفيذ. 

 .إعداد وإدارة برامج تدريبية لتطوير قدرات الجهات املستفيدة من املشروع 

 توثيق قصص النجاح وتأثيرات املشروع 

 .تقديم تقارير عن سير العمل في املشروع، واالنجازات والتحديات املتعلقة بتنفيذ املشروع 

 وتحليلها وإدخالها للنظام اإللكتروني املستفيدين جمع بيانات. 

  للمشروع.ضمن قاعدة البيانات التابعة  الخاصة باملستفيدينأرشفة املعلومات 

  املشروع. إدارةالقيام بأية مهمة أخرى مطلوبة من قبل 

 الشروط واملؤهالت

  في العلوم اإلنسانية / اإلدارية / الزراعة / أو أي مجال ذي صلة  درجة جامعية ال تقل عن البكالوريوس 

  والعمل مع مؤسسات املجتمع  يق امليداني في مشاريع ذات عالقةفي التنس سنوات 3خبرة ال تقل عن

 املدني

 خبرة في مجال كتابة التقارير. 

 لقدرة على استخدام الحاسوب وبرامج الكمبيوترا.  

  اجادة اللغة االنجليزية هي ميزة تضاف للمتقدم 

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

 امتالك مهارات االتصال والتواصل الجيد، واملرونة بالعمل.  
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 لي:اتباع ما ي بالتقدم للوظيفة أعاله  فعل  الراغبنيمتساوية للجنسني فرصمجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع متنح 

 

 التأكيد على ضرورة مع  s jobs@natuf.pعلى البريد اإللكتروني  PDFبصيغة  باللغة العربيةالسيرة الذاتية  فقط إرسال  -

 .تسمية امللف باسم املتقدم للوظيفة

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

  .عند اإلرسال العنوانفي  (منسق ميدانياملسمى الوظيفي ) ذكر التأكيد على  -

 

 مع التأكيد بأنه سيتم استثناء أي بريد مرسل ال يلتزم مبا سبق ذكره

 

  عصرا   0223الساعة م 2222فرباير  41املوافق  االثننياملوعد النهائي الستالم السري الذاتية يوم 
 ولن يتم النظر ألي بريد يرسل بعد املوعد احملدد

 

 

، ن الفنيمن أجل التقدم لالمتحا سيتم التواصل مع املتقدمين/ات التي تنطبق عليهم الشروط خالل أسبوع من املوعد النهائي

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

 

 وحدة الشئون اإلدارية واملالية

 جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع


