
(UTMA) االتحاد التونسي لإلعالم الجمعیاتي  

  الوصف الوظیفي: مدیر/مدیرة مشروع - االتحاد التونسي لإلعالم الجمعیاتي

  الموقع: تونس, تونس

  تاریخ بدء العمل: في أقرب وقت ممكن

  المشرف: المكتب التنفیذي لالتحاد التونسي لإلعالم الجمعیاتي

  الموعد النهائي للتقدیم: 24 مارس 2019

 

  ملخص:

في الجمعیاتي اإلعالم دور لتعزیز تهدف تونسیة جمعیة هو الجمعیاتي لإلعالم التونسي              االتحاد
بالشراكة التونسیة" "أصواتنا برنامج تنفیذ على االتحاد یعمل .2015 سنة االتحاد تأسیس تم               تونس.
قدرات لبناء "CMS المجتمعي اإلعالم دعم "منظمة بریطانیا ومقرها الربحیة غیر المنظمة              مع
الرأي بحریة المتعلقة السیاسات حول الحوار في والمشاركة الجمعیاتي اإلعالم في العاملة              الجمعیات

  والتعبیر وتنظیم االعالم السمعي البصري خصوصا المتعلقة باإلعالم الجمعیاتي.

 

  ملخص الوظیفة:

المشروع في الشریكة المنظمة مع بالتنسیق التنفیذي المكتب إشراف تحت المشروع مدیر/مدیرة              یعمل
"اصواتنا مشروع انشطة تنفیذ نجاح لضمان المسؤولیات من مختلفة مجموعة تنفیذ على (CMS)             

  التونسیة" وتطویر عمل االتحاد لخدمة اإلعالم الجمعیاتي في تونس.

 

  المهمات:

  یقوم مدیر/مدیرة المشروع بالمهام التالیة:

(CMS) المشروع في الشریكة المنظمة مع بالتنسیق التونسیة" "اصواتنا مشروع انشطة تنفیذ .1             
  تحت إشراف المكتب التنفیذي لإلتحاد.

  2. العمل على دعم االعالم الجمعیاتي في تونس.

تنظیم ذلك (یشمل المشروع عمل خطة ضمن المخططة االنشطة لتنفیذ لوجستیا المشروع ادارة .3              
  االنشطة وورشات العمل والمؤتمرات وغیره).

والصور الحضور وقوائم المخرجات تتضمن باالدلة مدعمة المنفذة االنشطة حول تقاریر إعداد .4             
  والوثائق ونسخ من المنشورات.

الجمعیاتي اإلعالم مشاركة لضمان (CMS) المشروع في الشریكة المنظمة مع المباشر التنسیق .5             
  والمجتمع المدني التونسي في األنشطة اإلقلیمیة والدولیة.

  6. المساعدة في إعداد التقریر الربعي حول إنجازات وعمل المشروع "أصواتنا التونسیة".



بیانات قاعدة وتعزیز القطاع في المتداخلین وجمیع الجمعیاتي اإلعالم شبكة بناء في المساهمة .7              
  االتحاد.

البیانات و االنشطة عن االعالن مثل بالمشروع الخاصة االتصالیة المواد جمیع في المساهمة .8              
المنشورات وتطویر اإلعالم وسائل بیانات وقاعدة االجتماعي التواصل وسائل تحدیث و             الصحفیة

  الترویجیة وقصص النجاح.

في االتحاد وتمثیل تونس في االتحاد بعمل العالقة ذات االنشطة جمیع في االتحاد مشاركة ضمان .9                
  مختلف األنشطة بالتنسیق مع المكتب التنفیذي.

من بدعم لمنح التقدم طلبات وتحضیر وتقییمها االتحاد أنشطة لعمل التمویل فرص عن البحث .10               
 المنظمة الشریكة في المشروع (CMS) وبالتنسیق مع المكتب التنفیذي لإلتحاد .

بعمل العالقة ذات األنشطة في والتواجد الجمعیاتي االعالم ودعم للبحث میدانیة بزیارات القیام .11              
  االتحاد.

في عضوة إذاعة كل حول بملخصات االجتماعي التواصل وصفحات االلكتروني الموقع تحدیث .12             
 االتحاد واألخبار ذات العالقة باإلعالم الجمعیاتي وانشطة االتحاد .

 13. االشراف على عمل المساعد/المساعدة االداریة والمالیة والدعم في تنفیذ المهام الموكلة.

بعمل عالقة له ما في التعاقدیة وااللتزامات والمالیة القانونیة المواد لجمیع االتحاد اتباع من التأكد .14                
 االتحاد وتنفیذ المشروع.

  15. القیام بأي مهام أخرى ذات عالقة موكلة من طرف المكتب التنفیذي بعد االستشارة.

 

  ملخص حول المتقدم/المتقدمة للوظیفة:

ذو تخصص او الدولیة, التنمیة الدولیة, الدراسات واإلعالم, بالصحافة عالقة, (ذات أكادیمیة درجة -              
 عالقة، مطلوبة).

  - خمس سنوات من الخبرة في العمل في المجتمع المدني في تونس.

  - الخبرة في العمل في مجال حریة الرأي والتعبیر أو تطویر االعالم هو میزة اضافیة.

 - القدرة على العمل ضمن تعدد المهام والضغط واالنتهاء من العمل ضمن مواعید محددة.

  - مهارات عالیة في إدارة المشاریع.

 - خبرة في التعامل مع الموازنات للمشاریع والممارسات الجیدة في التصرف المالي.

 - القدرة على التنقل داخل تونس والسفر الى خارجها عند الحاجة.

  - مهارات ممتازة في الكتابة والحدیث في اللغة العربیة والفرنسیة واالنجلیزیة.

 

 

  الشروط والقواعد:



عامین لمدة العقد لتمدید امكانیة هناك تجریبیة. شهور 3 وجود مع عام لمدة التعاقد یكون العقد:                  نوع
  اخرین

  المقر للعمل: تونس, تونس

 العطل: خاضعة للقانون التونسي

 الراتب: یتم تقدیره بناء على الخبرة

المؤسسات وزیارة المشروع انشطة تنفیذ لدعم تونس داخل باستمرار السفر الوظیفة تتطلب              السفر:
  اعضاء االتحاد وتتطلب الوظیفة السفر الى الخارج احیانا.

بعض في اعلى المتطلبات تكون سوف ساعة. 35 هو األسبوعیة العمل ساعات عدد العمل:                ساعات
  األحیان وتتطلب العمل في العطل و عطلة نهایة األسبوع.

 

  التقدیم للوظیفة:

  الرجاء ارسال السیرة الذاتیة ورسالة اهتمام, الطلبات التي ال تحوي رسالة اهتمام مرفوضة.

utma.jobs.2017@gmail.com العنوان: مدیر المشروع  على البرید اإللكتروني 
 

  الموعد النهائي لتقدیم الطلبات: 24 مارس 2019

  المقابالت: سوف تعقد المقابالت في مدینة تونس

  مالحظة: اإلتصال سیكون فقط بالمرشحین النهائیین.

 


