
 
 

 

 

 وصف وظيفي

 منسق المشروع الميداني

 الميداني المشروع منسق الوظيفة
 سوريا – مارع الموقع
  تركيا في المشروع منسق المباشر المدير

 

 (:بوينت) نقطة منظمة حول

 .تركيا – عنتاب غازي مقرها المجتمعية، والتعبئة واالستشارات قدراتال بناء في رائدة منظمة هي نقطة منظمة

 لخلق جديدة، فرص لخلق الالزمة والمهارات باألدوات ونزودهم مهاراتهم، وتطوير اكتشاف على والمجتمعات األفراد نشجع
 .الذات تطوير ثقافة وتعميق المجتمعات في إيجابي أثر

 .المحلية المجتمعات في والجماعات رادلألف القدرات وتطوير بناء هي رؤيتنا

 :الوظيفة عن لمحة

 ومتابعة وإدارة اليومية، المشروع ونشاطات تواصالت و التنسيق عمليات كل عن مسؤول الميداني المشروع منسق
 وفريق المشروع ديرم مع بالتنسيق الصغيرة المنح و العمل خطط تقييم و الصغيرة المشاريع تدريبات و المهنية التدريبات

 .جودة وبأعلى العامة المشروع أهداف تحقيق يضمن بما وذلك عينتاب في الرئيسي والمكتب المشروع

 :والمسؤوليات الرئيسية المهام

 المباشر والمدير الرئيسي المكتب مع بالتنسيق للمشروع ميدانية عمل خطة وتنظيم تطوير. 

 نشاطاته ومتابعة المشروع عمل آليات لتطوير يومي بشكل المشروع مدير مع العمل. 

 الميدانية التنسيقية التواصالت عن مسؤول. 

 المهام أداء أجل من الميداني الفريق عمل وتنسيق ومتابعتها الميدانية العمل خطة تنفيذ عن مباشرة بشكل مسؤول 

 .وفعالية بكفاءة

 الفريق أعضاء كافة ومع المباشر المدير مع بالتنسيق المطلوبة الورقيات لكافة حيحالص التوثيق على شرافاال 

 .الميداني

 المشروع نشاطات لدعم المصلحة أصحاب و الميداني والفريق ينالمدرب مع مباشر بشكل العمل. 

 ومراقبة الموضوعة العمل وخطة الزمني الجدول وفق السير وضمان المشروع لنشاطات التنفيذ عملية مراقبة 

 .العمل جودة

 المشاريع أصحاب و للمتدربين والمساعدة الدعم توفير. 

 مرحلية ميدانية تقارير تقديم. 

 الميل وقسم واللوجستي المالي مثل، المعنية األقسام كل مع التنسيق MEAL 

 المباشر المدير قبل من اليه توكل أخرى واجبات أي وتنفيذ أداء 

 

 :المطلوبة والمهارات المؤهالت

 صلة ذو مجال أي أو المالية اإلدارة أو االقتصاد أو األعمال إدارة في جامعية شهادة. 

 (مشابهة مشاريع بإدارة خبرة لديه من يفضل) اإلنسانية المشاريع إدارة في أدنى حد سنوات 3 خبرة 

 المشروع حياة ودورة المشاريع إدارة في خبرة PCM 

 والمستفيدين العالقة ألصحاب المعيشية للظروف فهم ووجود ة،والتنمي اإلغاثة برامج في خبرة وجود يفضل 

 التقارير كتابة وخاصة اإلنكليزية اللغة في جيد 

 اوفيس المايكروسوفت ببرامج جيدة معرفة 
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