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عامل مياومة

1    عدد الشواغر المطلوبة :

دوام كامل تل ابيض مكان العمل:
قائد فريق المدير المباشر:

نوع الدوام :

مؤسسة حوران اإلنسانية 
مؤسسة حوران اإلنسانية هي منظمة وطنية غير حكومية ال تستهدف الربح. تأسست في مايو 2012 استجابة لالحتياجات اإلنسانية الناجمة عن 
الوضع الحالي واألزمة اإلنسانية في سوريا للتخفيف من معاناة السوريين. تعمل مؤسسة حوران  في قطاعات مختلفة ، وتقوم بتنفيذ المشاريع 

والبرامج المختلفة.

سيقوم عمال المياومة بجمع البيانات والمراقبة وخاصة جمع البيانات الكمية والنوعية التي تمكن من تسجيل بيانات المستفيدين المستهدفين في 
هذا المشروع ورفع  هذه البيانات للموظف المسؤول في الميدان وبالتنسيق مع المسؤول األعلى للمراقبة والتقييم والمسائلة والتعلم.

• المشاركة في جمع البيانات المتعلقة بتنفيذ أنشطة مشروع الترميم   وإدخالها عبر النماذج وقواعد البيانات المعتمدة أو من خالل التطبيقات 
اإللكترونية.

•التأكد من إجراء جميع أنشطة جمع البيانات الكمية والنوعية بالتنسيق مع مسؤول المراقبة والتقييم والمسائلة والتعلم في مشروع الترميم.
• اجراء زيارات ميدانية لمراقبة تنفيذ أنشطة المشاريع اعتماًدا على خطة المراقبة والتقييم للمشروع

•التأكد من تنفيذ الخطة بشكل واضح وبالتنسيق مع المدير المباشر
•ضمان جودة عالية للبيانات التي يتم جمعها من الميدان. 

•أي مهام أخرى يكلف بها ضمن الشروع.

• شهادة بكلوريا حد أدنى
•خبرة سابقة في العمل مع المنظمات اإلنسانية ال يقل عن 3 أشهر في مجال جمع البيانات

•خبرة في جمع البيانات باستخدام KOBO وغيره من األدوات 
•خبرة جيدة في التعامل مع الكمبيوتر والبرامج المكتبية.

•مهارات تواصل جيدة

• مهارات ممتازة في التفاوض وحل المشكالت.
• القدرة على التعامل مع بيئة عمل إنسانية مليئة بالتحديات ومتطورة باستمرار، والعمل غالباً تحت الضغط.

• القدرة على إنشاء وإدارة عالقات عمل فعالة مع الزمالء والمديرين والشركاء الخارجيين، والمنظمات غير الحكومية األخرى وممثلي المجتمع.
• التزام قوي تجاه اإلغاثة اإلنسانية وعمليات الكوارث.

• المرونة.

سيق: ن والتواصل والت مهارات التعامل مع اآلخ

ة : المهام األساس

ة: المؤهالت / المهارات الفن

فة : ملخص عن الوظ


