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 رةــة شاغــالن وظيفــإع
 

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

ير حيث تهدف الجمعية للمساهمة في توف ،الخصوصفي فلسطين بشكل عام وقطاع غزة على وجه لدعم التنمية املجتمعية  6917

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

ملهمشة اساسية للفئات الجراحية ال العمليات لتنفيذ مشروع  اإلغاثة االسالميةحصلت الجمعية على تمويل كريم من مؤسسة 

افق املياه والصرف الصحي والنظافة في املدارس  الحكومية  وإعادة التأهيل العاجل ملر

 واملتضررين  تحقيقاملشروع إلى يهدف 
ً
 ي قطاع غزةفاألزمة اإلنسانية من االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للسكان األكثر ضعفا

 : تشمل املكونات الرئيسية للمشروع ما يلي

 وإجراء العمليات الجراحية الصغرى لهم  مريض على قوائم االنتظار في وزارة الصحة، 0011تقديم خدمات جراحية لـ  -

مدرسة حكومية في قطاع غزة، إلى جانب تنفيذ حمالت  72تحسين خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في  -

  والبيئة املحيطةتوعية بالنظافة وأهمية الحفاظ على املوارد الطبيعية 

 

 منسق مشروعلتعيني اجلمعية عن حاجتها  تعلنلذا 

 

 مشروعمنسق  املسمى الوظيفي

  برنامج التنمية املجتمعيةمنسق  املسئول املباشر

  8)دوام كلي  عدد ساعات الدوام
ً
  8 –ساعات يوميا

ً
  والسبت(مساء ما عدا يوم الجمعة  4 –صباحا

  01 –عقد محدد املدة  نوع العقد ومدته
ً
 شهرا

 ميداني/ مكتبي  ظروف العمل

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

املسئوليات 

افية  اإلشر

 مسئولية إدارية عن املشروع والعاملين فيه حسب األنظمة واللوائح اإلدارية

 مسئولية عن العهدة الشخصية

 وأي نظمة واللوائح املعمول هها،املؤسسة واأل  استراتيجياتصالحيات كاملة في مجال تنفيذ العمل حسب  حدود الصالحيات

 تفويض من قبل منسق البرنامج

 املهام املطلوبة

  العمل على التخطيط للبرامج الهادفة والخاصة باملشروع 

  البرامج املتعلقة املشروع  تنفيذ كافةمتابعة 

  إشرافه  العاملين تحتاملسئولية الكاملة عن أداء 

  كتابة التقارير اإلدارية واملالية الخاصة ببرامج العمل في املشروع 

 تأدية ما يسند من أعمال مماثلة 
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 لي:اتباع ما ي بالتقدم للوظيفة أعاله فعل  الراغبني متساوية للجنسني فرصمجعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع متنح 

 

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

https://bit.ly/3mhW2TQ 
 

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

  باللغة العربية
 
 أيضا

 

 ةالسرية الذاتيوشروط ارسال  أي منوذج ال يلتزم بتعبئة كافة البنودسيتم استثناء  مالحظة هامة // 

 

  ظهرا   02:42الساعة  م2222يونيو  41املوافق  الثالاثءيوم  طلبات التقدمياملوعد النهائي الستالم 
 وسيتم إغالق الرابط بعد هذا املوعد

 

ءات استكمال إجرامن أجل  سيتم التواصل مع املتقدمين/ات التي تنطبق عليهم الشروط خالل أسبوع من املوعد النهائي

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

 

 جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع

 الشروط واملؤهالت

  صلة.أو أي مجال ذي  الهندسةأو  في إدارة األعمالدرجة جامعية ال تقل عن البكالوريوس 

  مع مؤسسات املجتمع املدني املشاريع تنسيق وإدارةفي  سنوات 5خبرة ال تقل عن. 

  الهندسية وأيفضل أن تكون خبرة العمل في املجاالت الصحية.  

 خبرة في مجال كتابة التقارير. 

 لقدرة على استخدام الحاسوب وبرامج الكمبيوترا.  

  وقراءة بشكل ممتاز.كتابة اجادة اللغة االنجليزية  

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

 امتالك مهارات االتصال والتواصل الجيد، واملرونة بالعمل.  

  يفضل أن يكون لديه/ها رخصة قيادة 

https://bit.ly/3mhW2TQ

