
 
 

 

/ة رمدي"عن حاجتيا لشغل وظيفة  "مفتاح"تعمن المبادرة الفمسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية 
  حسب التالي:)مدير عام(  "/ةتنفيذي

 

 

 المؤهالت المطموبة:
بمجال  ذات عالقة أي تخصصالقانونية أو  ةأو االجتماعيالسياسية العموم في إحدى مجاالت  أو أعمى ماجستير -1

 عمل مؤسسة "مفتاح".
شرافيةقيادية  وظائففي  نواتس 11عن خبرة عممية ال تقل  -2   .العمل األىميفي مؤسسات  وا 

 ير بالمغتين العربية واالنجميزية عمى األقل.ميارات االتصال الفعال والكتابة والتحميل والتعب -3

ومجاالت التنمية  ،قضايا الحقوق والحرياتوبشكل خاص الوطني والديمقراطي و  ،الواقع الفمسطينيبالجيد  اإللمام -4
 المجتمعية بما فييا المرأة والشباب. 

 . العاممة في فمسطينمؤسسات الالقدرة عمى التعاون مع  -5

 ىدافيا.ألتنفيذ رؤيتيا وتحقيق القدرة عمى قيادة المؤسسة وفريقيا  -6

 .العمل بروح الفريق والقدرة عمىوتمثيل المؤسسة  التفاوض مياراتامتالك  -7

 . واقعية القدرة عمى التفكير االستراتيجي وترجمة ذلك إلى أىداف عممية -8

 .ودولياً  والتواصل مع الشركاء محمياً  ميارات تجنيد األموالامتالك  -9
 

 

 

  مدة التعاقد:
أشير  3لفترة تجريبة مدتيا  /ةالتنفيذي /ةيكون التعاقد مع المدير وقانون العمل، مع األنظمة الداخمية لممؤسسة انسجاماً 

 سنويًا. خاضعة لمتقييم قبل انتيائيا وقابمة لمتجديد
 

 

 

 الوصف الوظيفي:
بما في ذلك وغير الرسمية، عمميا وعالقاتيا مع الجيات الرسمية  قيادة المؤسسة بما يضمن رفع مكانتيا وتطوير -

 الجيات المانحة.

قميميًا وعالميًا. تمثيل - براز صورتيا ونشاطاتيا وتطوير عالقاتيا بالمؤسسات والتشبيك محميًا وا   المؤسسة وا 

مراجعة وتقييم استراتيجيات وسياسات المؤسسة ورفع التوصيات لمجمس اإلدارة من أجل تطويرىا بما يخدم مصمحة  -
 .اطبيق القرارات والتعميمات الصادرة عنيوت سات التي تقرىا الجمعية العموميةالمؤسسة ومتابعة تنفيذ السيا



 
 

الخطط والموازنات السنوية المبنية عمى التوجو االستراتيجي لممؤسسة بالتنسيق مع مدراء البرامج اإلشراف عمى  -
وعرضيا عمى مجمس اإلدارة لمنقاش واإلقرار، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية المعدة والتأكد من أن ىذه الخطط تخدم 

 تحقيق األىداف االستراتيجية. 

ة الالزمة لممحافظة عمى استدامة المؤسسة وبرامجيا ونشاطاتيا، وذلك بالتعاون من المساىمة في تجنيد الموارد المالي -
 الجمعية العمومية.

تنظيم لقاءات وبرامج العمل اإلعالمي لخدمة برامج المؤسسة بما يشمل وسائل التواصل االجتماعي، و  اإلشراف عمى -
 مع الصحافة واإلعالم لطرح قضايا ذات صمة بعمل المؤسسة. 

بما يشمل التقييم السنوي لمموظفين وتطوير قدراتيم  عمل الموظفين ضمن الييكل التنظيمي المعتمدعمى  فاإلشرا -
 وترقيتيم.

 
 

 

 يوممساء خالل مدة أقصاها  موظيفة،أسباب اىتمامكم بالتقدم لتوضح  مرفقة برسالةلسيرة الذاتية تقديم ا /الراغباتعمى الراغبين
 . ed@miftah.org-jobvacancyعمى البريد اإللكتروني  8/21/9102 الموافق األحد

 
 

 االختيار لممقابمة. /نتقوم المؤسسة بعد مراجعة الطمبات باالتصال فقط بمن وقع عميهممالحظة: س
 


