تاريخ اإلصدار:

 22فبراير 2102

الموعد النهائى للتقديم 1 :مارس 2112
المرتب الشهري:

يحدد حسب المؤهالت والخبرة

ترسل السيرة الذاتيه على البريد اإللكترونيrsaady@popcouncil.org; dkamal@popcouncil.org :

او من خالل الفاكس رقم25255252 :

الوظيفة المطروحة
المسمى الوظيفي:

سكرتيرة

إسم المشروع:

"اإلنتقال إلى سوق العمل في المناطق الريفية بصعيد مصر"

يكون مسئوالً من:

أوال :مدير المشروع بالجمعية
ثانيا :مسئول التنفيذ والمتابعة بمجلس السكان الدولى

مكان التوظيف في كالً من :مؤسسة التنوير للتنمية ،محافظة الفيوم
جمعية تنمية البيئة واألسرة "فدا" ،محافظة قنا
الجمعية المصرية للتنمية اإلنسانية "هدايه" ،محافظة سوهاج
مدة التعاقد:

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

تقوم حاليا الجمعيات المذكوره أعاله على توظيف "سكرتيرة " لمشروع المجلس الجديد بعنوان "اإلنتقال إلى
سووووووووووووووووووووووق العمووووووووووووووووووووول فوووووووووووووووووووووي المنووووووووووووووووووووواطق الريفيوووووووووووووووووووووة بصوووووووووووووووووووووعيد مصووووووووووووووووووووور".
يعد هذا المشروع منهج متكامل للتمكين اإلقتصادي للفتيات الالتوي تتوراو أعموارهن موا بوين  22-08سونه
ويهدف إلى دعم اإلنتقال إلى سوق العمل .وسيستهدف هذا البرنامج ما ال يقل عن  4511فتاه بواقع 0511
فتاه داخل كال من محافظات الفيوم قنا وسوهاج .وسيتم تنفيذ المشروع من خالل الجمعيات المذكورة أعواله

داخل  01قرى بكل محافظة .ويجمع هوذا المشوروع بوين تنميوة المهوارات باإلضوافة الوي الودعم الفعلوي كلموا
أمكن للبدء في إقامة مشروع خاص أو في الحصول على فرصة عمل فوي إحودى المشوروعات القائموة موع
التركيز على مهارات األعموال المهوارات الحياتيوة والمشواركة المجتمعيوة .وباإلضوافة الوي ذلوس سويتمخ
عن هذا المشروع بناء قدرات الفتيات للمساعدة في رفع قدراتهن وتمكيونهن اقتصواديا واجتماعيوا خصوصو
في ضوء التحوالت االقتصادية التي طرأت على الساحة األن.
الوصف التوظيفي:
الدور الرئيسي "للسكرتيرة" بالجمعية األم ينطوي على مساعدة فريق العمل على آداء وظيفتهم بسير
وسهولة وحفظ ملفات لكل أنشطة المشروع مع اتخاذ الترتيبات الالزمة ألى اجتماعات واالحتفاظ بمحاضر
االجتماعات والت كد من وصول التقارير إلى مجلس السكان فى أوقاتها.
المسئوليات:
 مساندة فريق العمل والقيام ب ية مهام من ش نها تيسيرالعمل.
 مسووئولة عوون حفووظ ملفووات المشووروع بطريقووة الئقووة ليكونوووا بمثابووة مرجعيووة لكوول خطوووات
المشروع.
 تجهيز بيانات كاملة عن الجمعيات المحلية ومراكز الشباب المشاركة بطريقة يسهل الرجوع
إليها (قاعدة بيانات مبسطة)
 مسئولة عن كل مرساالت المشروع من حيث الصادر والوارد وغيره
 عمل ملف عن أى تغطية إعالمية قد تغطى أنشطة المشروع.
 مسئولة عن ترتيبات أى اجتماعات أو تدريبات (اللوجستيس) وكتابة محاضر االجتماعات.
المؤهالت المطلوبة:








حاصل (ة) على مؤهل تعليمى متوسط
خبرة فى العمل التنموى ال تقل عن  2سنوات
خبرة فى مجال األعمال المكتبية وحفظ الملفات ال تقل عن  0سنوات
خبرة فى المتابعة وحفظ قاعدة بيانات
القابلية للعمل ضمن فريق عمل وتحت ضغوط عمل لساعات طويلة
إجادة استخدام الحاسب اآللى ()Internet, Words, Excel, Power Points

