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:

مسئول تنفيذى لخمس مجتمعات

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 فى 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 المذذكورة أعذال علذى توظيذف "مسذوول تنفيذذى لخمذس مجتمعذات" لمشذروعه الجديذد
بعنذذذذذذذذذذوان "اإل نتقذذذذذذذذذذال إلذذذذذذذذذذى سذذذذذذذذذذوق العمذذذذذذذذذذل فذذذذذذذذذذي المنذذذذذذذذذذاطق الريفيذذذذذذذذذذة بصذذذذذذذذذذعيد مصذذذذذذذذذذر".
يعد هذا المشروع منهج متكامل للتمكين اإلقتصادي للفتيات الالتي تتراوح أعمارهن ما بين  22-08سنه،
ويهدف إلى دعم اإلنتقال إلى سوق العمل .وسيستهدف هذا البرنامج ما ال يقل عن  4511فتا  ،بواقع 0511
فتا داخل كال من محافظات الفيوم ،قنا وسوهاج .وسيتم تنفيذ المشروع من خالل الجمعيات المذكورة أعال

داخل  01قرى بكل محافظة .ويجمع هذا المشروع بين تنمية المهارات باإلضافة الي الدعم الفعلي ،كلما
أمكن ،للبدء في إقامة مشروع خاص أو في الحصول على فرصة عمل في إحدى المشروعات القاومة ،مع
التركيز على مهارات األعمال ،المهارات الحياتية والمشاركة المجتمعية .وباإلضافة الي ذلك ،سيتمخض
عن هذا المشروع بناء قدرات الفتيات للمساعدة في رفع قدراتهن وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا ،خصوصأ
في ضوء التحوالت االقتصادية التي طرأت على الساحة األن.
الوصف التوظيفي:
الدور الرويسي "مسوول تنفيذى لخمس مجتمعات" بالجمعية األم ينطوي على تنفيذ ومتابعة أنشطة الخاصة
بالتدريب والتوعية وذلك فى خمس مجتمعات محلية ،والتأكد من تحقيق أهداف المشروع حسب الخطة
التنفيذية الموضوعة والموازنة المالية المعتمدة ،مما يشمل ذلك اإلشراف والمتابعة على فريق من ميسرات
العامالت بالمشروع والتنسيق مع جمعيات المجتمع المحلى المشاركة فى المشروع فى خمس مجتمعات
وغيرها من الجهات المتصلة لتحقيق المشروع بأفضل صورة .كذلك رفع تقرير فنى وإحصاوى شامل
شهريا ،ربع سنوي ،نصف سنوي وسنوي لمدير المشروع.
المسئوليات:
 يعمل على إدارة كل األنشطة الخاصة بمكون التدريبات بالمشروع.
 دراسة وحصر اإلحتياجات التدريبية للمستفيدات والمنسقات.
 االتصذذال والتنسذذيق مذذع المذذدربين المقتذذرحين بعذذد الرجذذوع إلذذى مذذدير المشذذروع بالجمعيذذة
والمسوول بمجلس السكان.
 التنسيق مع الجمعيات المحلية الشريكة بخصوص إقامة التدريبات.
 تجهيز أماكن التدريب المالومة للفتيات وتولى جميع اإلجراءات الخاصة بالتدريب.
 إعداد تقارير الفنية واإلحصاوية الخاصة بالتدريبات وتقديمها لمدير المشروع بالجمعية.
 حصر فرص التدريب الموجودة بالمحافظة والتى يمكن أن تخدم المشروع أو المستفيدات.
 تيسير أعمال المشروع من خالل التواصل مع المنسقات ،الفتيات ،األهالي لضمان إزالة أية
عقبات تعوق الفتيات من حضور التدريبات.
 تنسذيق أنشذذطة الذذوعي الخاصذذة بالمشذذروع بالتعذذاون مذذع الجمعيذذات المحليذذة الشذذريكة حسذذب
الخطة التنفيذية للمشروع.

 العمل على نشر أهداف المشروع داخل المجتمعات تحت إشذراف مذدير المشذروع بالجمعيذة
والمسوول بمجلس السكان.
 اتخذذا ذ كافذذة اإلجذذراءات الالزمذذة لاقامذذة األنشذذطة التوعويذذة بالمشذذروع مذذن حي ذ الوقذذت
المناسب والمكان ودعوة الفوات المستهدفة والتأكذد مذن فهذم المحاضذرين ألهذداف المشذروع
ومالومتهم للمجتمع وغيرها.
 المشاركة مع مدير المشروع فى حضور اجتماعات اللجان المجتمعية وإقتراح ما قد يسذاعد
على تفعيلها.
 التعذذرف علذذى الفذذرص المناسذذبة فذذى المجتمذذع التذذى قذذد تسذذاعد علذذى نشذذر الذذوعى بأهذذداف
المشروع ومناقشة كيفية االستفادة منها مع مدير المشروع والمسوول من مجلس السكان
 رصذذد أى عقبذذات أو مشذذاكل قذذد تعذذوق تنفيذذذ المشذذروع فذذى المجتمعذذات و العمذذل علذذى حلهذذا
بالتنسيق مع مدير المشروع والمسوول من مجلس السكان.
المؤهالت المطلوبة:














حاصل (ة) على مؤهل تعليمى عالي (معهد خدمة اجتماعية – آداب إجتماع)
خبرة فى العمل التنموى ال تقل عن  5سنوات
خبرة فى تنفيذ األنشطة حسب الخطة التنفيذية بكفاءة
خبرة فى التعامل والتنسيق مع الجمعيات المحلية ال تقل عن  5سنوات
خبرة فى التعامل والتنسيق مع القيادات المجتمعية والمحلية والحكومية
القدرة على التشبيك بين الجهات المختلفة التي تقع في نطاق تنفيذ المشروع
المشاركة في تحديد المهام الوظيفية للميسرات والمساعدة في اختيارهن بالتعاون مع
الجمعيات المحلية.
خبرة فى التعامل ومتابعة الميسرات التي تعمل على مستوى القرية وكذلك الراودات
الريفيات.
خبرة فى تجهيز وتنسيق وتنفيذ األنشطة التدريبية والتوعوية وتحقيق الخطة الزمنية
القدرة على متابعة وتقييم العمل بكفاءة وحل العقبات التى قد تواجه العمل
إجادة كتابة التقارير الفنية واإلحصاوية التي تلبي وتغطي األنشطة واالحتياجات
الميدانية وتقديمها في االوقات المحددة سلفا
القابلية للعمل ضمن فريق عمل وتحت ضغوط عمل لساعات طويلة

 القابلية للتنقل بين القرى التي تقع في نطاق عمل الجمعية ونقل الخبرات وتبادلها مع
فريق عمل كل جمعية.
 إجادة استخدام الحاسب اآللى ()Internet, Words, Excel, Power Points

