
 
  حسب التالي: "/ةتنفیذي/ة رمدی"عن حاجتھا لشغل وظیفة  "مفتاح"تعلن المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة 

  

  المؤهالت المطلوبة:
  .ذات عالقة أو أي تخصص ةاإلداریة أو اإلنسانیة أو االجتماعیالعلوم في إحدى مجاالت  أو أعلى ماجستیر -1
شرافیةوظیفة قیادیة سنوات في  5 منها نواتس 10 عنخبرة عملیة ال تقل  -2  في مؤسسات غیر ربحیة. وإ

 یر باللغتین العربیة واالنجلیزیة على األقل.مهارات االتصال الفعال والكتابة والتحلیل والتعب -3

ومجاالت التنمیة المجتمعیة بما فیها  ،قضایا الحقوق والحریات ،الواقع الفلسطیني السیاسي واالجتماعيب اإللمام -4
 المرأة والشباب. 

 القدرة على العمل والتعاون والتنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطینیة.  -5

 هدافها.ألتنفیذ رؤیتها وتحقیق على قیادة المؤسسة وفریقها  القدرة -6

 .العمل بروح الفریق والقدرة علىوتمثیل المؤسسة  التفاوض مهاراتامتالك  -7

 . واقعیة القدرة على التفكیر االستراتیجي وترجمة ذلك إلى أهداف عملیة -8

 .ودولیاً  والتواصل مع الشركاء محلیاً  مهارات تجنید األموالامتالك  -9

   مدة التعاقد:
خاضعة للتقییم قبل انتهائها  سنتینكل  /ةالتنفیذي /ةیكون التعاقد مع المدیر للمؤسسة، مع األنظمة الداخلیة انسجاماً 

 انتهاء هذه المدة.ب بحیث یكون فتح الشاغر ملزماً  ،سنوات 10وقابلة للتجدید بما ال یزید عن 
 

  الوصف الوظیفي:
للمؤسسة بالتنسیق مع مدراء البرامج وعرضها  االستراتیجيإعداد الخطط والموازنات السنویة المبنیة على التوجه  - 

 على مجلس اإلدارة للنقاش واإلقرار.

مراجعة وتقییم استراتیجیات وسیاسات المؤسسة ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة من أجل تطویرها بما یخدم مصلحة  - 
 .الیمات الصادرة عنهوتطبیق القرارات والتع سات التي تقرها الجمعیة العمومیةالمؤسسة ومتابعة تنفیذ السیا

المساهمة في تجنید الموارد المالیة الالزمة للمحافظة على استدامة المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها، وذلك بالتعاون  - 
 من الجمعیة العمومیة.

إدارة العمل الیومي في المؤسسة واإلشراف على عمل الموظفین ضمن الهیكل التنظیمي المعتمد من أجل تنفیذ  - 
 الخطط السنویة المعدة والتأكد من أن هذه الخطط تخدم تحقیق األهداف االستراتیجیة. 

غیر الرسمیة ذات العالقة االهتمام برفع مكانة المؤسسة، وتطویر خدماتها، وتطویر عالقاتها مع الجهات الرسمیة و  - 
 بما في ذلك الجهات المانحة.

براز صورتها ونشاطاتها وتطویر عالقاتها بالمؤسسات والهیئات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. -   تمثیل المؤسسة وإ
 تنظیم لقاءات وبرامج مع الصحافة واإلعالم وعقد مؤتمرات صحفیة لطرح قضایا ذات صلة بعمل المؤسسة.  - 

  
  

على البرید  21/6/2018 الموافق الخمیسخالل مدة أقصاها یوم  اهتمام مرفقة برسالةلسیرة الذاتیة تقدیم ا /الراغباتاغبینعلى الر 
  . jobvacancy@miftah.orgاإللكتروني 

  

  
  االختیار للمقابلة. /نعلیهمتقوم المؤسسة بعد مراجعة الطلبات باالتصال فقط بمن وقع مالحظة: س


