بتمويل من االتحاد األوروبي

إعالن توظيف مكلف(ة) بالمشروع
❖ سياق اعالن
تعلن جمعية شباب االبداع و التنمية بركان عن اعالن لتوظيف مكلف(ة) بالمشروع  " :ادماج الشباب
في تدبير الشأن المحلي" ،الممول من طرف االتحاد األوروبي في اطار برنامج مشاركة مواطنة
والمنفذ من طرف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ( )UNOPSبجهة الشرق .

نبذة تعريفية عن الجمعية:
جمعية شباب االبداع و التنمية بركان جمعية محلية ذات طابع ثقافي و اجتماعي و تربوي تأسست
سنة  2014تهدف الى تأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية و نقل المعرفة و تأهيل العنصر البشري
و المرافعة من اجل قضايا الطفولة و الشباب و في مجال الديمقراطية التشاركية و تقديم العرائض
و تحقيق اهداف التنمية المستدامة و كذا التربية على المواطنة و حقوق االنسان.

❖ سياق املنصب :
يهدف مشروع ادماج الشباب في تدبير الشأن المحلي الى المساهمة في ادماج الشباب المحلي
بركان ليصبح قوة اقتراحية فاعلة مواكبة للتحوالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية التي
تعرفها البالد و ذلك من خالل تأطير و تعبئة الشباب المحلي المستفيد من الملتقيات و الدورات
التكوينية و تقوية قدراته في مجاالت المناظرة و الترافع و تقديم العرائض و اليات الديمقراطية
التشاركية و مفهوم الحكامة المحلية و تقنيات و اليات التواصل الجماعاتي و تمكينهم من المعرفة
بالمداخيل و االلياف التشريعية و السياسية و اشراكه في بلورة رؤية مجتمعية كفيلة بإحداث
التغيير لمختلف االوضاع التي يعيشها و انتزاع حقوق مشروعة و مكاسب ديمقراطية شاملة.

❖ مهام املكلف (ة) املشروع:
يتولى المكلف )ة( تحت اشراف مكتب الجمعية :
✓ اعداد وكتابة مختلف الوثائق المتعلقة بالمشروع (الورقات التأطيرية لألنشطة والتقارير
واستمارات التقييم والمقاالت الصحفية  ...الخ) .
✓ تنظيم و انجاز انشطة المشروع.
✓ اعداد التقارير االدبية و المالية المرحلية و النهائية للمشروع.
✓ بلورة الداعمات التواصلية و االشراف على مواقع التواصل االجتماعي للمشروع.
✓ التنسيق الدائم مع الشركاء.
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❖ املؤهالت املطلوبة:
✓ التوفر على تجربة ال تقل عن سنة في ادارة و هندسة المشاريع و العمل الجمعوي.
✓ اتقان برامج المعلوميات . Word,Excel,Power Point :
✓ اتقان أدوات التواصل االفتراضي والتنشيط عن بعد .
✓ التوفر على مهارات جيدة في التواصل الكتابي و الشفوي.
✓ احترام السرية المهنية.
✓ اتقان اللغة العربية و الفرنسية.
✓ القدرة على تنظيم و تنسيق عمل الفرق و العمل في مجموعات.

❖ معلومات حول املكلف(ة) باملشروع:
✓ مدة عقد العمل محددة في  11شهر.
✓ المجال الترابي للمشروع :مدينة بركان

❖ ملف الترشيح:
✓ طلب
✓ سيرة ذاتية للمرشح(ة)
✓ رسالة تحفيزية

ملحوظة :
تشجع جمعيتنا النساء والشابات المؤهالت على تقديم ترشيحاتهن  ،سيتم التعامل مع جميع الترشيحات
على قدم المساواة دون أي تمييز مبني على الجنس .

آخر أجل إليداع الطلبات هو  22ماي  2020على الساعة السادسة مساءا
يتم ارسال طلبات الترشح عبر البريد االلكتروني التالي
Ajcd.ber@gmail.com

هاتف رئيس الجمعية:

0603385118

