
 
 
 
 
 
 
 

 تضامن/إعالن وظيفة
وما   االستراتيجيةحسب ما ورد في الخطة  في تحقيق أهداف الجمعيةالمساهمة الهدف: 

ً  االستراتيجيةسيرد في الخطط  ببرامج حقق االستدامة تدر تمويل اضمان مص من خاللالحقا

، حسب سياسات لطلبات المنح المعلنة من قبل جهات التمويل المختلفةواالستجابة  الجمعيةوأنشطة 

 الجمعية وبناء عالقات الشراكة والتواصل مع الجهات المانحة والشريكة.

 

 (:المشاريع وحشد التمويل والشراكاتإدارة تطوير في  موظفـ/ةالمسمى الوظيفي )

  األردن -الموقع: عمان

 7/1/2022 آخر موعد لتقديم الطلبات: 

 مع الترحيب بإتقان لغة ثالثة معتمدة دولياً. اللغات المطلوبة : العربية/االنجليزيةمباشرة 

 شهرأستة مدة العقد:  

 

 والمسؤوليات:المهمة ومجال العمل 

طلبات متإعداد مقترحات المشاريع والوثائق الالزمة وتقديم طلبات التمويل والمساهمة في  .1

 حسب األصول والقانون. الموافقة عليه ومتابعتها

والسنوية لنشاطات الجمعية ككل  ،الفصلية، الدورية السردية، تقاريرالإعداد المساهمة في  .2

 وللمشاريع بشكل خاص.

 االتصال والمتابعة مع شركاء وداعمي وممولي الجمعية.المساهمة في  .3

تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني توطيد عالقات العمل وأواصر الالمساهمة في  .4

 والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية وغيرها.

ً تطوير عالقات التعاون والتواصل مع الشركاء محليا وعربيا ودوليإدامة و .5  . ا

المحافظة على معرفة متجددة حول أهم وأبرز التطورات واالتجاهات في مجال حقوق  .6

، وفي مجال تجنيد وحشد األموال المرأة بشكل خاصقضايا اإلنسان عموما وحقوق و

 وكناية المشاريع على وجه التحديد.

عند الضرورة، تمثيل الجمعية في إيصال برامجها ووجهة نظرها ورؤيتها إلى المؤسسات  .7

 والمنظمات والفئات المستهدفة والرأي العام.

 يشترط في المتقدمـ /ة إلنجاز المهام المشار إليها أعاله : المؤهالت الخبرات المطلوبة :

أي مجال آخر  أو  المرأةدراسات  الشهادة الجامعية األولى ) بكالوريوس( في اإلدارة أو .1

 مالئم ويفضل درجة جامعية أعلى . 

المنظمات  العمل و التمويل المشاريع وحشدإعداد في مجال  سنواتثالثة خبرة ال تقل عن  .2

 .غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفي العمل مع المانحين

 المجال.لتقديم نماذج من أعمال لهـ / ا سابقة في هذا  استعداد .3

 .جيدة واتصالمهارات تواصل  .4

 استعداد للعمل بدوام كامل. .5

 أن يكون لدى المتقدم/ة القدرة على استخدام برامج الحاسوب. .6

 ة القدرة على كتابة التقارير السردية والوصفية./أن يكون لدى المتقدم  .7

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.أن يتقن/تتقن المتقدم/ة اللغة  .8

 .جيدة واتصالمهارات تواصل  .9

 استعداد للعمل بدوام كامل  و/أو جزئي. .10

 أن يكون لدى المتقدم/ة القدرة على استخدام برامج الحاسوب. .11

 القدرة على كتابة التقارير السردية والوصفية.أن يكون لدى المتقدم /ة  .12

 اإلنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.أن يتقن/تتقن المتقدم/ة اللغة  .13

 أن يكون لدى المتقدم/ة القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل. .14

 

وتسلم عبر البريد    7/1/2202وحتى     29/12/2021خالل الفترة من     تقبل الطلبات

  jordan.org-info@sigiاإللكتروني  للجمعية :
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