
 المسمى الوظيفي: منسق مشروع محلي 
  

 االختصاص العام للوظيفية 

)خبير    منسق سيعمل   المحلي  معالمشروع  المياه    شاب(  برنامج    من الفلسطينية  سلطة   & Blue Dealخالل 

WaterwaorX    تنمية   بهدف  لهولندييناكات سلطة المياه مع مزودي خدمات المياه والصرف الصحي ا شر   ضمن الممول
   .الشابة  المحلية  الخبرات

سلفيت ومجلس الخدمات المشترك لقرى شمال محافظة الخليل   واالدارية لبلدية الفنية    تقوية القدرات الى    يهدف المشروع 
حلحول( في  تسع)ومقره  حيث  خططها    ى،  ضمن  المياه  إنشاء االستراتيجية  سلطة  إقليميامر   الى  والصرف    ةفق  للمياه 
 مرافق إلنشاء  الطريق لعام    وخارطة  2014  استنادا إلى قانون المياه   –المياه    قطاع  اصالحخطة    فيذالصحي كجزء من تن 

 . مياه إقليمية 
مناطق حي في الوالصرف الص  خدمات مياه الشرب   تقديموتقوية  تدعيم    ركز علىي  Blue Deal & WaterwaorX برنامج

المختارة في   الخدمات  التجريبية  وسيعمل    شمالرك  المشت بلدية سلفيت ومجلس  المشروع  الخليل )حلحول(.  المحلي قائد 
 وسيكون مقره عمله بشكل اساسي في بلدية سلفيت وسلطة المياه.   Blue Deal & WaterwaorXمع منسقي وثيق  بشكل

 الواجبات والمهام

ابعة  والعمل على تحسين المخرجات ومت  Waterworks/ Blue Dealضمن    سلطة المياه  امجنتنفيذ بر متابعة  
 .والعمل بشكل حثيث لتحسين تنفيذ البرنامجاالمور الفنية والتنظيمية 

1 

والن و   الخطط تحضير    والميزانيات  العمل،  وساعات  الزمنية،  والجداول  والبعثات البرامج،    الخارجية     فقات، 
 .لتابعة للمشروع ومتابعة تنفيذهاا  يةوالمشاريع الفرع 

2 

 3 . شروع من خالل الم  تسهيل وتنظيم برامج التدريب

 4 .العالقةأصحاب مع جتماعات وورش عمل االتنظيم وحضور والمشاركة في 

 5 .الخاصة بالبرنامج  والمراسالتاالجتماعات محاضر  توثيق اعداد و 
 6 .لالجتماعات الالزمة العرض  التنظيمية وموادالتجهيزات إعداد  
للتمويل وايجاد شراكات جديدة من خالل    المتاحة  الفرصة ورصد  والسنويالربعية    االنجاز والمتابعة   تقارير  إعداد
 Blue Deal 7و WaterWorX  برامج

 8 .العالقات مع اصحاب العالقةتحديد وتطوير البيانات وإدارة 

 
 الحد األدنى لشروط شغل الوظيفة 

 العلمي: المؤهل 
اي تخصص ذا  و اإلدارة البيئية أو  بكالوريوس أو ماجستير في الهندسة أو اإلدارة العامة أو اإلدارة أ  ❑

 والبلدية. عالقة بالعمل بالمؤسسات الحكومية 



 المطلوبة: والمهارات الخبرات
 ل به. خلفية/ خبرة ذات صلة في قطاع المياه، وإدارة البيئة، والتمويل المستدام لقطاع المياه أو ما يتص ❑
 .الويب بتطبيقات  ومعرفةس ياوف استخدام تطبيق مايكروسوفت ممتازة وخاصةكمبيوتر مهارات  ❑

 للهيئات المحلية. خبرة في تنظيم ورش عمل وتدريبات   ❑
 .اللغة اإلنجليزيةكتابة التقارير بمعرفة جيدة ب ❑

 .القدرة على العمل بفعالية بشكل مستقل وكجزء من فريق ❑

 اريع. لمشروع صياغة هذه األفكار في مقترحات المشلتطوير  جديدة  وشراكات  تطوير افكارى لالقدرة ع  ❑

 .الضفة الغربية جميع انحاء  االستعداد للسفر والعمل داخل ❑

 

 التعاقدية: الشروط 
 واحدة قابل للتجديد لمرة واحدة فقط  ة العقد: سنمدة 

 $ 1500اوز الراتب: حسب االنظمة المتبعة بما ال يتجفي اسرع وقت ممكن  
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