
 عالن عن الوظیفة إ

 . مراقب میداني للعمل في كركوكالعنوان الوظیفي: 

 .كركوك) في مراقب میداني 1(العدد المطلوب: 

 .)أشھر 8( العقد:مدة 

 المعھد الوطني لحقوق اإلنسان. منظمة  المشرفة:الجھة 

 .كركوك العمل:مكان 

 .مشروعمدیر ال المسؤول:الشخص 

   -الوظیفة: المواصفات العامة المطلوبة في 

للعمل في   االستعداد -العمل ضمن الفریق الواحد  - التعاطف والعمل ألجل تحقیق األھداف -المبادرة  -مثال المرونة 
  الشفافیة –ثقافات اآلخرین  احترام –العمل التطوعي  –للعمل   واالستعدادمة الرغبة التا - الحاالت الطارئة والشاقة

 أثناء العمل للمنظمة والفئات المستھدفة.  حفظ األسرار الخاصة –عدم الحاق الضرر لألخرین   –والحیادیة في العمل 

   -إضافیة: معلومات 

وال ینبغي أن ینظر الیھا على  عنھا،یفة المعلن ظألجل أن تكون دلیالً عن الو باإلعالنأن القصد من المعلومات الواردة 
في المكتب بعد أجراء المناقشة مع حامل  االستراتیجیةیر من وقت ألخر وفقاً للتطورات قد تتغ أنھا مواصفات جامدة ألنھا

تطویر وتغییر الوصف الوظیفي  قد یتم ھذا الوصف الوظیفي یعكس المتطلبات الحالیة لآلخر (واجبات ومسؤولیات)
 وتم تحدید ذلك في العقد المبرم بین الطرفین. الوظیفة،عدیل بالتشاور مع حامل ویكون خاضعاً للت

 

 -للتعیین: المتقدمة ) االجتماعیة(وظیفة الباحثة الواجبات المترتبة على 

 والجماعیة مع المستھدفین.  إجراء اللقاءات الفردیة .1
 الالزمة. تشخیص الحاالت التي تحتاج للتدخل وتقدیم المساعدات  .2
 .للفئة المستھدفة حاوریةت محاضرات إدارةمراقبة اداء المیسرین في  .3
 كتابة و رفع التقاریر الخاصة بالنشاطات المنفذة بشكل مفصل. .4
 متابعة الوثائق المتعلقة بالمیسرین والمستندات االصلیة.  .5
 متابعة حضور الشباب للنشاطات قبل و بعد تنفیذ النشاط.  .6
 الورشات في المناطق المستھدفة.حضور كافة النشاطات و  .7
 متابعة التحضیرات اللوجستیة و التواصل مع المشاركین وكافة االطراف ذات العالقة. .8
 ابالغ مدیر المراقبة و التقییم عن اي تحدیات تواجھ تنفیذ النشاطات. .9

 -للمتقدمین: المواصفات المطلوبة 

لغرض توثیق المعلومات  Microsoft Excel – Word – google drive)(الحاسوب  استخدامكفاءة في  ھا/لدیھ .1
 . المتعلقة بالنشاطات

 للعمل تحت الضغط النفسي.  استعداد لدیھ/ھا .2
 %) وعند الحاجة في الحاالت الطوارئ.100(بنسبة بالدوام  االستعداد لدیھ/ھا .3

 

 -عامة: كیفیة التقدیم ومعلومات 



 -االتي:  عبر أیمیل المنظمة وظیفةلل التقدیم الرجاء ،المذكورة أعاله للشروط  وفي/ةمست نتأذا ك .1
 @gmail.comrihab.nihr 009647702322783او االتصال على الرقم 

 CVرسل مع طلب التقدم السیرة الذاتیة ت .2
 ).مراقب طلب وظیفة( اإلیمیلكتب عنوان ت .3
 .15/1/2020) المصادف ألربعاء) من مساء یوم (ا2طلبات التقدیم للوظیفة ھي الساعة ( الستقبالأخر موعد  .4
 .وتعتذر المنظمة عن الرد للجمیع ن المعاییر المحددة إلجراء المقابلةویستوف ذینلال ین/اتفقط بالمتقد االتصالسیتم  .5

 

 ). 07701302820بالرقم ( االتصالیرجى  واالستعالم لالستفسار -مالحظة: 

mailto:nihr.iraq@gmail.com

