
 
 

 مشروعمنسق إعالن وظيفة 
 

استجابة لحاجة  9191مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي مؤسسة وطنية غير ربحية تهتم بالتعليم المجتمعي، تأسست في القدس عام 
المجتمع الفلسطيني الملحة الكتساب وسائل ناجعة تساعد في التعلم واإلنتاج في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خلقها 

ف رسالتها "، وتوظمجتمع فلسطيني تعلمي حر وآمن نحوة رؤية راسخة لها منذ نشأتها، " االحتالل اإلسرائيلي. وتتخذ المؤسس
 .وفلسفة عملها وقدرات العاملين فيها وكذلك قدرات المجتمع من أجل تحقيق هذه الرؤية

 
  أشهر 1: المدة    مكتب غزة، -: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي المكان

 
 :المهام الرئيسية الوظيفة

 المشاركة في التخطيط ووضع الخطة التنفيذية للمشروع و االطار الزمني الخاص بالمشروع. 
 .التحضير والمتابعة لتنفيذ أنشطة المشروع بالتعاون مع فريق المشروع 
  يد المخاطر و و تحدتقديم الخطط الشهرية والربعية التي تشمل المؤشرات الخاصة بالنتائج واألنشطة ووسائل التحقق

 .دارتهاإطرق 
 حقق المؤشرات تحليل وقياس ت مدى التقدم المحزر مقارنة بما هو مخطط له ،  تقديم التقارير الشهرية والربعية التي تشمل

 والنتائج الخاصة بالمشروع وقياس األثر.
 القيام بزيارات ميدانية لإلشراف ومراقبة األنشطة اليومية المنفذة من قبل فرق العمل. 
 الخاصة بالمشروع بطريقة فعالة توثيق وحفظ الملفات. 
 ومرتبطة بالمؤشرات والنتائج المشاركة في تصميم أدوات متابعة وتقييم خاصة بالمشروع 
 .متابعة الموارد البشرية الخاصة بالمشروع والقدرة على تحفيزها وتقييم أداءها بناًء على النتائج الخاصة بالمشروع 
  الخاصة بالقطاعات التي تعمل معها المؤسسة.تمثيل المؤسسة أمام الهيئات والشبكات 

 
 :المطلوبةوالملكات المؤهالت الوظيفية والمهارات 

 ،حدى التخصصات ذات العالقةأو إ شهادة جامعية في العلوم االجتماعية أو االنسانية. 
 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. 



  األموال وتجنيد مشاريعبرامج والال إدارةسنوات من العمل في  3خبرة. 
 وثقافة الطفل خبرة واسعة في مجال التعليم المجتمعي والعمل مع األطفال واليافعين.  
 إتقان مهارات التحليل والتوجيه والرقابة. 
 يمان مطلق بأهمية التعل  .م وخلق حالة من الوعي الثقافي لدى األطفال واليافعينانتماء لفكر المؤسسة وا 
  بالحكمة والتعقل واللباقة وحسن التصرف، وبالمبادرة لخلق مبادرات تطوعية فلسطينية منتجةاالتصاف. 

 
ن يتم أ، على 26/9/2102 الموافق األربعاءحتى يوم ممن تنطبق عليهم الشروط أعاله الطلبات  تستقبل المؤسسة

 معنونة باسم المتقدم، applications@tamerinst.org رة الذاتية على البريد رسال السيإ
 .امتحان كتابيجراء سوف يتم دعوتهم إلفقط المرشحون المؤهلون 
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