
(UTMA) االتحاد التونسي لإلعالم الجمعیاتي  

  الوصف الوظیفي: مساعد/مساعدة اداریة ومالیة

  الموقع: تونس, تونس

  تاریخ بدء العمل: 1 ماي 2019

  المشرف: مدیر المشروع

  الموعد النهائي للتقدیم: 31 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:

التونسي االتحاد دعم العمل على المشروع مدیر اشراف تحت ومالیة اداریة مساعد/مساعدة              یعمل
الخدمات وتقدیم البیانات وتصنیف والمحاسبة والمالیة الموازنات إعداد في الجمعیاتي            لإلعالم

 اللوجستیة لالنشطة والفعالیات والمتابعة والتقییم واإلدارة والعملیات اللوجستیة.

 

  المهمات:

  یقوم مساعد/مساعدة اداریة ومالیة بالمهام التالیة:

 1. الحفاظ على التوفیق النقدي للمصروفات النقدیة الیومیة ومطابقته وتجدیده.

 2. دعم إعداد وتجهیز میزانیات األنشطة.

 3. إدارة طلبات الدفع والفواتیر والمتابعة مع مدیر المشروع.

 4. مساعدة في معالجة طلبات الشراء ومتابعة من خالل مع مدیر المشروع.

مع یتماشى بما بأمان علیها الحفاظ وضمان األصول لجمیع الثابتة األصول سجل على               5.الحفاظ
 متطلبات االتحاد التونسي لالعالم الجمعیاتي.

  6. الحفاظ على سجالت مالیة دقیقة تدعمها الوثائق.

مع بالتنسیق المطلوب النحو على المانحة والجهات المشاریع لمختلف شهریة مالیة تقاریر إعداد .7              
  مدیر المشروع.



عند امنة قاعات توفیر ذلك في بما المیدانیة، واألحداث لألنشطة الزمنیة الجداول مع التعامل .8               
 الضرورة، وترتیب النقل وغیرها من الخدمات اللوجستیة الالزمة لهذا النشاط.

السفر مسار وتنسیق بدء الصلة، ذات اإلدارة مجلس وأعضاء الموظفین مع وثیق بشكل العمل .9               
  وحجوزات الفنادق وغیرها من الخدمات اللوجستیة السفر.

جداول الحضور، سجالت ذلك في بما واألنشطة األحداث سجالت على الحفاظ في المساعدة .10              
 األعمال والتقاریر ونسخ من الدعوات والمواد الترویجیة

 

  ملخص حول المتقدم/المتقدمة للوظیفة:

 درجة البكالوریوس في إدارة األعمال، المالیة أو المحاسبة، أو الشهادة المؤهلة للمحاسبین القانونیین.●

  خبرة عمل عامین على األقل في مجال  ذو صلة في مجال التمویل، والمنح أو التدقیق في جمعیة او شركة●

  الخبرة السابقة في مشروع ممول من االتحاد األوروبي هي میزة إضافیة.●

 مهارات الكمبیوتر ممتازة مع الكفاءة في تطبیقات مایكروسوفت أوفیس.●

 القدرة على التعامل مع أولویات متعددة ومتضاربة، للعمل تحت الضغط والعمل بموجب لوائح االمتثال الصارمة والمواعید●
 النهائیة.

 مهارات تحلیلیة قویة وموجهة نحو النتائج.●

 التواصل الجید والمكتوب باللغة العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة●

 

  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: مساعد اداري ومالي  على البرید اإللكتروني 
 



  الموعد النهائي لتقدیم الطلبات: 31 مارس 2019

  المقابالت: سوف تعقد المقابالت في مدینة تونس

  مالحظة: اإلتصال سیكون فقط بالمرشحین النهائیین.


