إعالن شاغر
تعلن إدارة جامعة بيرزيت عن حاجتها لوظيفة منسق مشروع بوظيفة مؤقتة على مشروع في

وحدة االبداع والريادة /مكتب التخطيط والتطوير ،وذلك للقيام بالمهام التالية:

 .1متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطوير محطة الريادة المجتمعية.
 .2العمل مع الشركاء لمتابعة تطوير المواد التدريبية وأدوات التدريب ودليل المدرب.
 .3التواصل مع الشركاء في المجتمع من مؤسسات حكومية وأهلية وبلديات ومجالس محلية وقطاع
خاص باإلضافة الى مؤسسات دولية أممية وتنموية تعمل في فلسطين – بهدف وضع أسس
الشراكة والتعاون لضمان جاهزية هذه المؤسسات واستعدادها الستقبال ومتابعة تنفيذ المبادرات
الطالبية المجتمعية.
 .4متابعة تطوير موقع "مساري"  CareerPathبما يُلبي احتياجات محطة الريادة المجتمعية.
 .5متابعة أنشطة وبرامج الوحدة المختلفة بما فيها مختبرات التفكير واإلبداع وملتقى األعمال،
والتنسيق مع مختلف األطراف واصحاب العالقة بشأنها.
 .6اقتراح والتخطيط لتنفيذ أنشطة وبرامج جديدة تتماشى مع أهداف الوحدة.
 .7متابعة جلسات تدريب مساري اليومية والتواصل مع الميسرين والطلبة بشكل مستمر.
 .8صياغة واعداد التقارير الالزمة لمختلف البرنامج واألنشطة.
 .9العمل مع الطلبة والرياديين وإرشادهم لمساعدتهم في هيكلة أفكار مشاريعهم.
 .10أي مهام أخرى ضمن مجال العمل يطلبها المسؤول المباشر.

الشروط والمؤهالت والمهارات المطلوبة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ان يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس في أي مجال وتخصصات ذو عالقة ويُفضل في
مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية.
يفضل من لديه خبرة عملية في مجال تنمية االبتكار والريادة المجتمعية وريادة األعمال ،وفي
تطوير وتنفيذ مشاريع ومبادرات ريادية مبتكرة.
خبرة في العمل مع الشباب وفهم واضح للتحديات والفرص في تطوير وتنفيذ العمل المجتمعي.
مهارات عالية في االتصال والتواصل الفعال.
مهارات عالية في التنسيق والتنظيم وإدارة الوقت.
سرعة البديهة ومهارات التحليل.
القدرة على التعلم والتطوير الذاتي.

شروط أخرى:
.1
.2
.3
.4

يفضل من ان يكون المتقدم من سكان محافظة رام هللا والبيرة.
التفرغ الكامل للعمل وعدم االرتباط بأية وظيفة أخرى طيلة فترة العمل في المشروع.
القدرة على العمل ضمن فترات عمل مختلفة.
القدرة على التنقل في المحافظة بهدف عمل شراكات.

يمكن للمؤهلين فقط التقديم للوظيفة عن طريق تعبئة الطلبب إلتتروييبا مبن بلر البرابط التبالي
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