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 اعالن وظائف شاغرة
 

في إطار مشروع "تعلیم وحمایة البنات واالوالد بمحافظة الفیوم" والذي یھدف الى 
تمكین االطفال المھمشین بمحافظة الفیوم من ممارسة حقھم في التعلیم والحمایة من 

 اي شكل من اشكال العنف .
 

 التالیة المصریة للتنمیة الشاملة عن توفیر الوظائف  الجمعیةتعلن 
 

 

 ى :على الراغبین في التقدم إرسال السیرة الذاتیة عل
 )۰۲( ۳۳۰٤۸۱۹۰ - ۳۳۰٤۸۱۹۱تلیفون وفاكس: 

  info@eacdonline.orgعلى البرید االلكتروني : 
 ۲۳/٥/۲۰۱۷ الثالثاءموعد أقصاه 
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 "  میسر حمایة الطفل" 
 

 المھام الوظیفیة : 
 المسئول األول عن التنفیذ والمتابعة واإلشراف على األنشطة المتعلقة بحمایة الطفل. .۱
وبناء شراكات قویة مع أعضاء اللجان لجان حمایة الطفل الممثلة من (وزارة التضامن اإلجتماعي "إدارة   الحفاظ على .۲

 .، وزارة الصحة ، المحافظ .. الخ)"، وزارة التربیة والتعلیمالدفاع اإلجتماعي
تطویر خطة العمل التفصیلیة المتعلقة بأنشطة حمایة الطفل بالتعاون مع منسق المشروع، ومتابعة تنفیذھا بفاعلیة وفي  .۳

 الوقت المناسب.
 تقدیم التقاریر الشھریة لألنشطة إلى منسق المشروع بالجمعیة. .٤
مكون بناء القدرات فیما یتعلق بحمایة الطفل لفریق العمل بالمدارس وأعضاء اللجان الفرعیة لحمایة تنظیم جمیع أنشطة  .٥

 الطفل.
 تنظیم جمیع مبادرات المشروع المتعلقة بحمایة الطفل للطالب داخل المدارس وللبالغین فى المجتمعات.  .٦
 فى مجال حمایة الطفل والموضوعات المتعلقة بھا. تقدیم جلسات تدریبیة لألخصائیین اإلجتماعیین وفریق العمل بالمدارس .۷
 تقدیم جلسات توعیة أو تدریب على رأس العمل للمستفیدین. .۸
 متابعات میدانیة مباشرة لجمیع األنشطة المتعلقة بحمایة الطفل. .۹
 جمع البیانات واألراء حول المشروع بشكل ربع سنوي. .۱۰
 یمیة للمشروع. المشاركة فى جمع البیانات المتعلقة بالمسوحات التقی .۱۱
 ضمان كفاءة الصرف من المنحة وفقاً للخطط المعتمدة. .۱۲
عمل وتحدیث قاعدة البیانات للدورات التدریبیة وورش العمل، وغیرھا من المبادرات التي ینظمھا المشروع والمتعلقة  .۱۳

 . وأصحاب المصلحة المشاركینبحمایة الطفل، متضمنة عدد المشاركین وعدد المستفیدین 
تنفیذ ما یوكل إلیھ/ھا من مھام أخرى توكل إلیھ من خالل منسق المشروع من أجل دعم الفریق الفني فى تنفیذ أنشطة  .۱٤

 المشروع.
 

 شروط شغل الوظیفة :
 شھادة جامعیة ذات صلة بمجاالت التنمیة. •
 بحد أدني فى تنفیذ المشروعات. (یُفضل برامج حمایة الطفل). خبرة سنتین •
 سیق مع الجھات الحكومیة.خبرة فى مجال التن •
 خبرة فى مجال العمل مع الجمعیات األھلیة. •
 یفضل أن ي/تكون من سكان مركز أبشواى/ یوسف الصدیق.  •
 إجادة إستخدام الحاسب اآللى. •
 إجادة مھارات كتابة التقاریر. •
 لدیھ/ھا مھارات التدریب والتیسیر. •
 على درجة عالیة من مھارات التواصل و اإلتصال الشخصي. •
 إللتزام بقیم ھیئة إنقاذ الطفولة وحمایة الطفل.ا •


