
 
 

  " الخطاب العام برنامج التواصل و   ة/مدير"تعلن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" عن حاجتها لشغل وظيفة  
 حسب التالي: 

 

 المؤهالت المطلوبة:
 

 .الدبلوماسية العامة ماجستير في مجال -1
 . االتصال والتواصلمجال وإشرافية في وظيفة قيادية سنوات في  6ن خبرة عملية ال تقل ع -2
 .مجتمعيالواهتمام بالعمل التنموي و  ،والشباب اطالع على قضايا المرأة و  ،السياسي الفلسطيني  إلمام في الوضع -3
 .والمنظمات األهلية المجتمع المدني بمؤسسات، والمعرفة "مفتاحاطالع على مجال عمل مؤسسة " -4
  .بشكل متقن والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزيةوالتحليل  القدرة على الصياغة  -5
 .محليا ودوليا االجتماعات المختلفةخالل المؤسسة  وتمثيلإدارة النقاش قدرة على  ال -6
 .  ووسائل التواصل االجتماعي الحاسوبالتمكن من مهارات استخدام  -7

 

 الوصف الوظيفي: 
 محتوى يتناول مستجدات الوضع السياسي الراهن باللغتين العربية واالنجليزية.عداد وبلورة إ  -
ومتابعة ما ينشر في اإلعالم   عالماإلوحدة  المتطوعين في البرنامج و على عمل    شرافإعداد خطط تطوير الخطاب اإلعالمي واإل -

 .ولي وإعداد التدخل/الرد المناسبوخاصة الدالمرئي والمسموع والمكتوب وشبكات التواصل االجتماعي، 
 ة. إعداد الخطة السنوية للبرنامج بالتنسيق مع المديرة التنفيذية ومتابعة الموازنة السنوية للبرنامج مع مديرة الشؤون اإلدارية والمالي -
"مفتاح" سواء مع المؤسسات المحلية أو الدولية حول قضايا    مؤسسة  خالل لقاءات تعقدها  policy briefsعداد وتقديم ملخصات  إ  -

 . في فلسطينسياسية 
وإعداد المداخالت الكتابية والشفوية التي يتم مشاركتها في اللقاءات    بطرق مقنعة،  وتقديم أوراق موقف سياسيةالمواقف  صياغة   -

 اإلعالم. ، وضمن التواصل مع الدبلوماسية والمنصات الدولية
 طالعهم على الواقع والحقائق. إضافة وفود واجتماعات مع دبلوماسيين وبرلمانيين وشخصيات رسمية، بهدف التنسيق الست -
حقائق، وأوراق موقف  بما يشمل إعداد أوراق    تصميم حمالت ضغط ومناصرة محلية ودوليةلتخطيط و   التعاون مع فريق العمل -

 واالنجليزية.وبيانات ايضاحية حول قضايا محددة باللغتين العربية 
 . المستوى الدولي المساهمة مع فريق اإلدارة في توسيع الشبكات واالئتالفات على -
 قتها بالمؤسسات والجهات المحلية والدولية. تمثيل البرنامج/المؤسسة وإبراز صورتها ونشاطاتها وتطوير عال -
 

من مقدم/ة الطلب توضح الرغبة في شغل هذه الوظيفة متضمنة أسباب التقدم للوظيفة،   تقدم الطلبات من خالل إرسال السيرة الذاتية مرفقة برسالة
 . خانة العنوان في  "الخطاب العام برنامج التواصل و  ة/مدير وظيفة"مع ذكر  jobvacancy@miftah.orgعلى البريد اإللكتروني 

 

 .  9/12/2021الموافق  الخميس  الستالم الطلبات مساء يوم آخر موعد 
 

مالحظة: لن ينظر بأي طلب يأتي بعد الموعد المحدد. وستقوم المؤسسة، بعد مراجعة الطلبات، باالتصال فقط بمن وقع عليهم/ن  
 االختيار للمقابلة. 
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