تاريخ اإلصدار 22 :فبراير 2102
الموعد النهائى للتقديم 1 :مارس 2112
المرتب الشهري :يحدد حسب المؤهالت والخبرة
ترسل السيرة الذاتية على البريد اإللكترونيrsaady@popcouncil.org; dkamal@popcouncil.org :

او من خالل الفاكس رقم25255252 :

الوظيفة المطروحة
المسمى الوظيفي:

مدير مشروع

إسم المشروع:

"اإلنتقال إلى سوق العمل في المناطق الريفية بصعيد مصر"

يكون مسئوالً من:

أوال :المدير التنفيذى للجمعية
ثانيا :مسئول التنفيذ والمتابعة بمجلس السكان الدولى

مكان التوظيف في كالً

مؤسسة التنوير للتنمية ،محافظة الفيوم

من:

جمعية تنمية البيئة واألسرة "فدا" ،محافظة قنا
الجمعية المصرية للتنمية اإلنسانية "هدايه" ،محافظة سوهاج

مدة التعاقد:

 02شهرا (بدءا من منتصف مارس  2102وحتى  01سبتمبر )2100

تعكف حاليا الجمعيات المذكورة أعاله على توظيف "مدير مشروع" لمشروعه الجديد بعنووان "اإلنتقوال إلوى
سووووووووووووووووووووووق العمووووووووووووووووووووول فوووووووووووووووووووووي المنووووووووووووووووووووواطق الريفيوووووووووووووووووووووة بصوووووووووووووووووووووعيد مصووووووووووووووووووووور".
يعد هذا المشروع منهج متكامل للتمكين اإلقتصادي للفتيات الالتي تتراوح اعمارهن ما بين  22-08سنه،
ويهدف إلى دعم عملية اإلنتقال إلى سوق العمل .وسيستهدف هذا البرنامج ما ال يقل عن  0511فتاه ،بواقع
 0511فتاه داخل كال من محافظات الفيوم ،قنا و سوهاج .و سيتم تنفيذ المشروع من خالل الجمعيات

المذكورة أعاله داخل  01قرى بكل محافظة .ويجمع هذا المشروع بين تنمية المهارات باإلضافة الي الدعم
الفعلي ،كلما أمكن ،للبدء في اقامة مشروع خاص أو في الحصول على فرصة عمل في إحدى المشروعات
القائمة ،مع التركيز على مهارات األعمال ،المهارات الحياتية والمشاركة المجتمعية .و باإلضافة الى ذلك،
سيتمخض عن هذا المشروع بناء قدرات للمساعدة فى رفع قدراتهن وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا،
خصوصأ في ضوء التحوالت االقتصادية التي طرأت على الساحة األن.
الوصف التوظيفي:
الدور الرئيسي "لمدير المشروع" بالجمعية األم ينطوي على إدارة كافة أنشطة المشروع والتأكد من تحقيق
أهداف المشروع حسب الخطة التنفيذية الموضوعة والموازنة المالية المعتمدة ،مما يشمل ذلك اإلشراف
والمتابعة على فريق عمل المشروع والتنسيق مع جمعيات المجتمع المحلى المشاركة فى المشروع وغيرها
من الجهات المتصلة لتحقيق المشروع بأفضل صورة .كذلك رفع تقرير فنى وإحصائى شامل شهريا ،ربع
سنوي ،نصف سنوي وسنوي لمجلس السكان الدولى بعد إعتماده من الجمعية.
المسئوليات:
 إدارة فريق عمل المشوروع داخول المحافظوة واإلشوراف والتأكود مون تطبيوق جميوع األنشوطة
حسب الجدول الزمني المتفق عليه.


حلقة الوصل مع المسئول الفني المختص داخل مجلس السكان لتلخيص ومراجعة األنشوطة
حسب الخطة التنفيذية وعرض المشاكل التي تواجه الفريوق أننواء التنفيوذ والمقترحوات لحلهوا
وإمداد المجلس بأية بيانات يحتاجها.

 اإلشراف والتنسيق مع جمعيات المجتموع المحلوى ومراكوز الشوباب المشوتركة فوى المشوروع
والعمل على معرفة احتياجاتهوا والبنواء المؤسسوى الوالزم لهوا لتفيوذ أنشوطة المشوروع بكفواءة
والعمل على استمرارية المشوروع ويكوون حلقوة الوصول بوين هوذه الجمعيوات والجمعيوة األم
ومجلس السكان.
 التنسيق مع اللجان المجتمعية الموجوودة فوى كول قريوة ومتابعوة وحضوور اإلجتماعوات معهوا
والعمل على تفعيلها.
 التنسيق مع الجهات المحلية والعمل على نشر أهداف المشروع وكسوب تعواون هوذه الهيئوات
بما يخدم تنفيذ المشروع.

 متابعووة تنفيووذ األنشووطة بمووا يتفووق مووع الخطووة الماليووة والتأكوود موون صووحة الصوورف المووالى مووع
محاسب المشروع.
 جمع جميع التقوارير والبيانوات الخاصوة بالمشوروع ومراجعتهوا للتحقوق مون صوحتها وإعوداد
التقارير الفنية واإلحصائية الشهرية والربع سنوية الخاصة بالمشروع وتقديم التقرير النهائى
فى نهاية مدة المشروع لمجلس السكان.
 رصد أى فرص متاحة فى المجتمعات قد تخدم المشروع أو الفئات المستهدفة ومناقشتها مع
المسئول الفنى بمجلس السكان لبحث إمكانية اإلستفادة منها فى المشروع.
المؤهالت المطلوبة:














حاصل (ة) على مؤهل تعليمى عالى
خبرة فى إدارة المشاريع التنموية ال تقل عن  0سنوات
خبرة فى إدارة واإلشراف على فريق عمل
خبرة فى التعامل والتنسيق مع الجمعيات المحلية ال تقل عن  8سنوات
خبرة فى التعامل والتنسيق مع القيادات المجتمعية والمحلية والحكومية
القدرة على اتخاذ القرارت
القدرة على قراءة الخطط التنفيذية مع موائمتها مع الموازنة المالية
إجادة كتابة التقارير الفنية واإلحصائية
إجادة التخطيط و تحقيق الخطة الزمنية للمشروع
المرونة وحسن التصرف تحت ضغوط العمل
الخبرة فى التعامل مع جهات مانحة واستيفاء جميع متطلباتها من تقارير و خطط
العمل وغيرها.
إجادة استخدام الحاسب اآللى ()Internet, Words, Excel, Power Points

