
فة  ل الوظ تفاص

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 سائق سيارة اإلسعاف بنقل المرضى  من مكان وقوع الحادث أو المنزل إلى أقرب نقطة طبية من أجل تلقي العالج المناسب

• قيادة المركبات لتنفيذ المهام التي توكل إليه وعدم تجاوز حدود السرعة ومراعاة الشواخص التحذيرية وتطبيق تعليمات السالمة على 
الطرق 

•  تسجيل المهام التي يقوم بها والمسافات التي يقطعها في السجل الخاص بالمركبة. 
• تفقد عناصر دورة التبريد لمحرك المركبة والتأكد من مستوى الماء والزيت وحالة اإلطارات  االحتياطي ومستوى ضغط الهواء فيها 

والتأكد من وجود اطفائية صالحة وعاكسة ورافعة السيارة والعدة المخصصة لمركبته.
•  تفقد بطاريات المركبة ومستوى المحلول فيها وحالة أقطابها وتفقد الضاوية وسالمتها وتعبئة الوقود الالزم للمركبة

•  إبالغ المسؤول المباشر عن أي خلل في المركبة. 
• القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مديره المباشر 

•  االلتزام بحمل رخصة السوق الخاصة به سارية المفعول باستمرار.
• متابعة نظافة المركبة.

 شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها كحد أدنا
• خبرة في القيادة ال تقل عن 4 سنوات

• مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة. 
• اإللمام بمبادئ الصيانة األساسية للمركبات. 

• رخصة قيادة عامة " 

• االنضباط في المواعيد. 
•  التركيز والمنطقية في التفكير. 

•  اللباقة في الحديث وبشاشة الوجه.
• حسن االستماع والفهم وإدراك المواقف بوعي وتركيز. 
•  القدرة على مواجهة المواقف الصعبة والحرجة بحكمة.

سيق: ن والتواصل والت مهارات التعامل مع اآلخ

ة : المهام األساس

ة: المؤهالت / المهارات الفن

فة : ملخص عن الوظ

 عدد الشواغر المطلوبة :4 

كامل / تناوب سوريا عفرين  مكان العمل:
المدير المباشر: مسؤل لوجستي  

نوع الدوام :
المسمى الوظيفي :
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