
 

 

 2102فبراير  22: تاريخ اإلصدار

 2112 مارس 1 :الموعد النهائى للتقديم

 يحدد حسب المؤهالت والخبرة: المرتب الشهري

  dkamal@popcouncil.org; rsaady@popcouncil.org : ترسل السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني

 25255252: او من خالل الفاكس رقم

 

 الوظيفة المطروحة

 

  اإلقراض والمشروعات الصغيرةمسئول 

 "اإلنتقال إلى سوق العمل في المناطق الريفية بصعيد مصر"

 : المسمى الوظيفي

 :إسم المشروع

 :يكون مسئوالً من للجمعية المدير التنفيذى: أوال

 مسئول التنفيذ والمتابعة بمجلس السكان الدولى: ثانيا 

 مؤسسة التنوير للتنمية، محافظة الفيوم 

  ، محافظة قنا"فدا"سرة جمعية تنمية البيئة واأل

 ، محافظة سوهاج"هدايه" الجمعية المصرية للتنمية اإلنسانية

 في كالً    مكان التوظيف

 :من

 :مدة التعاقد (2100سبتمبر  01وحتى  2102مارس  منتصفبدءا  من ) ا  شهر 02

 

ه مشئروعل" اإلقئرا  والمشئروعات الصئةيرةمسئوول "توظيف على  الجمعيات المذكورة أعاله حاليا   عكفت

 ."المنئئئئئئئئاطق الريفيئئئئئئئئة بصئئئئئئئئعيد مصئئئئئئئئر فئئئئئئئئي سئئئئئئئئوق العمئئئئئئئئلنتقئئئئئئئئال إلئئئئئئئئى اإل"بعنئئئئئئئئوان  الجديئئئئئئئئد

 

 سئنه  22-08 مئا بئينالالتئي تتئراوا اعمئارهن  فتياتلل قتصادياإلتمكين للنهج متكامل ميعد هذا المشروع 

فتاه  بواقئ   0511ما ال يقل عن  هذا البرنامج سيستهدفو .العملسوق إلى  اإلنتقاليهدف إلى دعم عملية و

و سئئيتم تنفيئئذ المشئئروع مئئن خئئالل الجمعيئئات . فتئئاه داخئئل كئئال  مئئن محافظئئات الفيئئوم  قنئئا و سئئوها  0511
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الئدعم  باإلضافة الئيبين تنمية المهارات هذا المشروع  يجم و. قرى بكل محافظة 01أعاله داخل المذكورة 

المشئروعات عمل في إحئدى فرصة على الحصول أو في اقامة مشروع خاص في  بدءلل  كلما أمكن  الفعلي

اإلضئافة الئى ذلئ   و ب. لحياتية والمشاركة المجتمعيئةالمهارات ا مهارات األعمال  التركيز على م   مةالقاو

  واجتماعيئئا   اقتصئئاديا  قئئدراتهن وتمكيئئنهن سئئيتمخ  عئئن هئئذا المشئئروع بنئئاء قئئدرات للمسئئاعدة فئئى رفئئ  

 .طرأت على الساحة األنفي ضوء التحوالت االقتصادية التي  خصوصأ

 

 :الوصف التوظيفي

مساعدة المستفيدات على  ينطوي بالجمعية األم "اإلقرا  والمشروعات الصةيرةمسوول "الدور الرويسي 

الراغبات فى إنشاء عمل خاص بهن من حيث إعداد األوراق ومقترحات التمويل و دراسة السوق و معرفة 

تقارير أيضا إعداد و .أماكن التمويل المتاحة كذل  فرص العمل والتوظيف المتاحة على مستوى المحافظة

 .لمدير المشروع عن سير العمل ورفعها رب  سنوي  نصف سنوي وسنوي  شهريا

 

 :المسئوليات

  عمل مسح لسوق العمل ومعرفة إحتياجات السوق وما هى المشاري  المطلوبة كئذل  طبيعئة

الكفئئاءات المطلوبئئة لالتحئئاق بالوظئئاوف الشئئاغرة فئئى المجتمعئئات المشئئاركة وعلئئى مسئئتوى 

 . المحافظة ككل

  شئئروط الجهئئات المانحئئة التعئئاون مئئ  المسئئتفيدات لمسئئاعدتهن فئئي كتابئئة مقترحئئات تسئئتوفي

 .ومساعدتهن فى عمل دراسة جدوى وذل  لالتي يرغبن في إقامة مشاريعهن الخاصة

 عمل مسح لفرص التمويل الموجودة بالمجتم  والعمل على الوصل بينهم وبين المستفيدات. 

 مساعدة المستفيدات فى تجهيز كل األوراق الالزمة للتقدم للحصول على تمويل. 

 جيدة م  الجهات التى يتوافر بها فرص عمئل وترشئيح المسئتفيدات لشئةل  إقامة عالقة عمل

 (عمل تسويق للمستفيدات. )هذه الوظاوف

 مساعدة المستفيدات فى التقدم للوظاوف المناسبة لهن ولمهاراتهن. 

 

 :المؤهالت المطلوبة

 على مؤهل تعليمى عالى ويفضل فى مجال إدارة األعمال والمحاسبة (ة) حاصل 

  سنوات 5مجال إدارة القرو  والمشروعات الصةيرة ال تقل عن خبرة فى 



  جمعيات تنمية مجتم  محلى  –ممولين )خبرة فى التعامل م  جمي  الفوات المستهدفة– 

 (جهات حكومية – سيدات راغبات فى العمل –أصحاب أعمال 

 خبرة فى دراسة احتياجات سوق العمل 

 ويلخبرة فى كتابة مقترحات مشاري  مطروحة للتم 

 خبرة فى متطلبات الجهات الممولة سواء حكومية أو خاصة 

  إجادة استخدام الحاسب اآللى(Internet, Words, Excel, Power Points) 
 


