
تنفیذيمساعد
الموقع: فلسطین/عن بعد

حول آفاز

فيللمساھمةالفرصةالعالم،أنحاءكافةمنشخصملیون٦٠عددھمالبالغألعضائھاتوفروالمناصرةللحمالتعالمیةمنظمةھيآفاز

كوكبنا من التغیرحقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وإنقاذتغییر العالم من خالل (على سبیل المثال ال الحصر) حمایة

والمعلوماتالفلسطینیین في تقریر مصیرھم، فضالً عن مواجھة األخبارالمناخي وغیره من المخاطر، وإطالق الحمالت من أجل حق

الدیمقراطیة.الكاذبة وغیرھا من المخاطر السیبرانیة التي تھدد بتقویض

نظرة عامة
الدعم لمدیرلشغل منصب "مساعد تنفیذي" الشاغر لدینا، بھدف تقدیمآفاز في طور النمو! لذا، نحن نبحث عن الشخصیة المناسبة

وقیادة فریقالفلسطینیین وحمایة الدیمقراطیة من المخاطر السیبرانیة،حمالت، مقیم في فلسطین، یتركز عملھ حول الدفاع عن حقوق

حمالت الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

من مساراتولوجستي وتنظیمي إلى المدیر الذي یعمل على مجموعة متنوعةعلى مرشحنا/تنا المناسب/ة لھذه الوظیفة تقدیم دعم إداري

المناصرة رفیعةمن المسؤولیات، كما یمكنھ المساعدة في تعزیز عالقاتالعمل. یحتاج المدیر إلى شخص یمكنھ إدارة مصفوفة معقدة

في قیادة العملبشكل سلس. على من یشغل منصب المساعد التنفیذي المساھمةالمستوى والحفاظ على سیر العمل المعقد وجدول األعمال

یجب علىوجدول أعمال المدیر دون إغفال أي رسالة واردة أو اجتماع.اللوجستي لدعم اإلجراءات العامة، ومراقبة البرید اإللكتروني

عالقات قویة مع األفراد،یكون قادراً/ة على إدارة األحداث بشكل فعال، وبناءالمساعد أن یكون رائداً/ة في األعمال اللوجستیة، وأن

عند تغییر األولویات.ودعم المدیر یومیاً والحفاظ على المسار الصحیح للعمل

:المسؤولیات

وتنظیم االجتماعات رفیعة المستوى وتنسیق اإلجراءاتالدعم اللوجستي مثل المساعدة في تخطیط لألحداث والنشاطات●

العامة.

والمساھمة في الحفاظ على مھماتھم وإنجازھا بشكل یومي.مراقبة البرید اإللكتروني الوارد للمدراء وتنظیم أولویاتھم●

في إعداد اإلحاطات والملخصات المطلوبة إلنجاز العملالقیام بالبحث والتأكد من الحقائق والتدقیق اللغوي والمساعدة●

على النحو المطلوب.

فریق عالمي.مساعدة المدیر في أداء المھام اإلداریة الالزمة إلدارة●

تقدیم دعم إداري وشخصي بشكل ممتاز.●

اللوجستیة.تنظیم الجداول الزمنیة واالجتماعات والسفر والخدمات●

الفریق.تسھیل االتصال بشكل سریع وسلس بین المدیر وبقیة أعضاء●



المساھمة في بناء عالقات مناصرة مع المجتمعات في جمیع أنحاء فلسطین والشرق األوسط.●

داخل الفریق.تصمیم األنظمة وتنفیذھا بھدف تحسین الكفاءة والمساءلة●

والسیاسي.اإلدارة والتنسیق مع فریق العملیات لضمان االمتثال القانوني●

إلىذلك البحث وتحریر نسخة عن اإلیمیالت المرسلة من آفازتوفیر الدعم للحمالت بحسب ما تقتضیھ الحاجة، بما في●

األعضاء عبر البرید اإللكتروني.

الخبرة والمعرفة المطلوبة
ھذه المھامأو قادة األقسام، واألفضلیة لمن لدیھم خبرة في تأدیةخبرة ال تقل عن ثالث سنوات من العمل في دعم كبار المدراء●

داخل قطاع المنظمات غیر الحكومیة.

خبرة في تنسیق االجتماعات رفیعة المستوى واألحداث العامة.●

الكفاءة واالھتمامات المفضلة:
االلتزام بحمایة الكرامة اإلنسانیة●

منظم وفعال، والقدرة على إدارة مشاریع متعددة ذات أولویاتالتمتع بمھارات قویة في إدارة المشاریع والموظفین بشكل●

على المرونةمتنافسة وفق أعلى المعاییر ضمن الوقت المناسب مع الحفاظ

دائم.من أجل اكتساب المزید من المعرفة وتطویر األداء بشكلالتمتع بذھنیة تواقة إلى النمو والرغبة في تحدي النفس●

والمبتكرالتمتع بقدرة فائقة على التفكیر االستراتیجي واإلبداعي●

القدرة على العمل مع فریق متنوع●

الحفاظ على المھنیة أثناء العمل على القضایا الحساسة●

المطلوب من المھمات بشكل ممتازالتمتع باحترافیة عالیة وتحفیز ذاتي وكفاءة من أجل تسلیم●

الھرمیة.مع ثقافة الفریق التعاونیة مع احترام ھیكلیة الفریقالتمتع بمھارات العمل الجماعي، والقدرة على التماھي●

تم جمعھا من مصادر متنوعة.إظھار القدرة على استرجاع وتحلیل وتولیف المعلومات التي●

والعربیة مطلوبةمھارات تواصل كتابیة وشفویة ممتازة باللغتین اإلنجلیزیة

مكان العمل
هللا/البیرة أو القدس.إقامة المرشح/ة في فلسطین، والموقع المثالي ھو في رامیمكن العمل في ھذا المنصب عن بعد ویجب أن یكون مكان

معظم أعمالنا عبر البرید اإللكتروني والھاتف وسكایب.آفاز منظمة عالمیة عبر فضاء االنترنت، حیث یتم إنجاز

التعویضات والحوافز
تختلف المزایا المحددةبالنسبة لباقي المنظمات غیر الحكومیة الدولیة الرائدة.یختلف الراتب باختالف الموقع والخبرة، وھو تنافسي للغایة

وفضالًاألجر،مدفوعةاإلجازاتمنأیام١٠والسنة،فيأسابیع٥لمدةاألجرمدفوعةإجازةعلىتشملوجمیعھاالموقع،بحسبأیًضا

إلى دفع جمیعالمكتب أو مكان العمل المشترك خارج المنزل، باإلضافةعن تعویضات الھاتف واإلنترنت المنزلي، وتسدید تكالیف

تكالیف المرتبطة بالتطور المھني.



إلتزام آفاز بتحقیق المساواة واالندماج

لقیادة حراك مؤلف منمن المھم بالنسبة لنا أن یعكس فریقنا التنوع المطلوببصفتنا منظمة عالمیة تضم مالیین األعضاء حول العالم،

نعتقد بأنھ ال یمكنناأكثر التحدیات تعقیًدا واجھت البشریة في التاریخ. ونحنأشخاص من جمیع أنحاء الكوكب ، واالرتقاء لمواجھة بعض

عمل یتمتع فیھا كل فردالجدیدة واألفكار الخالقة، ونحن ملتزمون بخلق بیئةالنجاح إال من خالل بناء فریق متنوع ومليء بوجھات النظر

بفرصة متساویة لتحقیق إمكاناتھ.

جمیعھم عصامیونلغتھم األم وغیرھم من غیر الناطقین أصالً باللغة اإلنجلیزیة،یضم فریقنا أشخاصاً یتحدثون اللغة اإلنجلیزیة باعتبارھا

سیجعلك متحمًساالمھنیة. إذا كان أداء الوظیفة التي قرأت عنھا للتوویملكون شھادات جامعیة، وأشخاص من جمیع أنواع الخلفیات

لملء ھذه الوظیفةبشكل جدي، وملتزم بإحداث فرق - نحن نریدك أن تتقدم/يللحضور إلى العمل كل یوم ، إذا كنت موھوًبا/ة وتعمل

الشاغرة.

أو األسرة أو الحالةأو النسب أو الجنسیة أو اللون أو اإلعاقة أو القومیةال تمیز آفاز بین شخص وآخر على أساس العرق أو العمر

خاصیة أخرى محمیة بموجبالسیاسي أو الدین أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو أياالجتماعیة أو الھویة الجندریة أو األصل أو االنتماء

القانون.

التواصل معنا عبرخالل عملیة التوظیف، فسوف نرحب للغایة بھا. الرجاءإن كانت لدیك أي اقتراحات لنا حول كیفیة تطبیق ھذه القیم

التوظیف".عملیةعلىتعلیق"بعنوانرسالةإرسالخاللمنrecruitment@avaaz.orgاإللكتروني:البرید

إذا كان لدیك مثلالخاصة للمشاركة في عملیة التقدیم، لذا یرجى إخبارناسنوفر تسھیالت معقولة للمتقدمین المؤھلین من ذوي االحتیاجات

ھذه االحتیاجات عند تقدیم الطلب.

قدم ھنا

mailto:recruitment@avaaz.org
https://secure.avaaz.org/campaign/en/hiring/#op-463297-executive-assistant---

