
   حيوي ومستمر ئ يتطور بشكل  تحاد جمعيات ناش ل   ة \ إداري   ة \ مدير 

 

 

 ساعة / أسبوعيا    30دوام جزئي بما يراوح 

 

في   ةعلى شخص يتولى المهام الداري ، وبأقرب فرصة ممكنة،السورية -نبحث في إتحاد المنظمات األلمانية  

  الطالع ، كما إدارة الشؤون اليومية لالتحاد ! من مهام هذا الشخص  ستمرار إتحادنا الذي ينمو ويتطور بإ 

 . بالتعاون مع فريق صغير يّتسم بالمرونة و الحيوية التي ينّفذها أو يشرف عليها التحاد المشاريع  وتطوير

  بالتعاونالدارة  لالتحاد هو أحد المهام التي ستقوم بهاتطوير المحتوى الستراتيجي و التنمية االقتصادية 

تضمين  والذي يعمل بشكل تطوعي ل  في التحاد األعضاء داري المنتخب من قبل الجمعيات المجلس مع ال

   أولوياتهم و مصالحهم كأعضاء.

 

 

 فقط!  : نرجو منكّن و منكم تقديم الطلب باللغة األلمانية مالحظة هامة 

 

 رئيسية المهام ال 

 

  

 

 : التواصل داخل الجمعية 

 

 ( المحلي عملية )بناء المجتمع كجزء منوإشراك األعضاء  تعزيز التواصل وتحشيد 

 

 عات العامة التحضير والمشاركة في االجتما

 

 التواصل مع العالم خارج الجمعية: 

 

ا في المجتمع السوري المدني. إ التصال والعمل على جعل   تحاد المنظمات األلمانية السورية مرئي 

 

 تمثيل مصالح الجمعية في اللجان والمناقشات الفنية ، وإذا لزم األمر ، في األماكن العامة 

 

 ت السياسية الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التواصل االستراتيجي والعمل مع الجها

 

 المواءمة االستراتيجية لعمل الصحافة والعالقات العامة 

 

 إدارة الجمعية: 

 

 ات\موظفين ٦تحاد والذي يضم حاليا المسؤولية الدارية لال

 

 المشاريع  سيرالمشاركة في  

 

 الذاتي التنظيم  لتمكين م \ نشؤونهبمرونة وإدارة  ات\ الموظفين  العمل بينتنسيق 

 

 التحضير الجتماعات مجلس الدارة ومتابعة تنفيذ القرارات 

 

 



 

 الملف الشخصي: 

 

الثقافية أو   حاصل على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية أو\ ةحاصل  ة أو المتقّدم المتقدم أن يكون 

 ذات الصلة.  النسانية أو السياسية أو غيرها من الدورات الدراسية 

 

 ، بالضافة إلى معرفة جيدة باللغة النجليزية  إجادة اللغة األلمانية والعربية بطالقة

 

 ات \والمتطوعين ات \المتفرغين ات\خبرة في عمل المنظمات و الجمعيات وبالتعاون مع العاملين

 

   السوري في المجتمع المدني الفاعلىوالجهات األفراد   التواصل مع \تقريب إهتمام ب

 

 سيين واالجتماعيين ، المناصرة( السياسي )العالقات العامة ، التواصل مع الفاعلين السيا تواصلالخبرة في 

 

معرفة  باكتساب  أو االهتمام ، االندماج  الهجرة و ب ت الدائرة المتعلقة حول السياسات والنقاشامعرفة  

 هذه المواضيع  معّمقة حول 

 

 بالسياق السوري صلةذات    معرفة

 

 نح على الم مشاريع قائمةتنفيذ   معرفة حول و في الحصول على تمويل من طرف ثالث  متعّمقةخبرة 

 

 ومتنوعة  قوية اجتماعيةمهارات تواصل 

 

 إدارة الفريق والتطوير التنظيمي 

 

 االستعداد للذهاب في رحالت عمل في الداخل والخارج

 

  

 

 : ماذا نقدم لك 

 

 مهام متنوعة وعمل مستقل 

 

 إمكانية التطور في جمعية اتحادية طموحة 

 

 جو عمل عائلي 

 

 المزيد من التدريب والتطوير 

 

ا   ساعة في األسبوع ، مع احتمالية العمل بدوام كامل في المستقبل  30مبدئي 

 

 ساعات عمل وأوقات مرنة / خيار العمل من المنزل 

 

ا لـ   TVÖD-Bund E 13التعويض وفق 

 

 العقد يمتد لسنتين محدودتين، مع احتمالية إبرام عقد عمل دائم

 

ا بشكل كامل في المنزل.   بسبب الوباء ، نحن نعمل حالي 



 

  

 

دعو األشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة عائلي أو خاص بهم ، من أصول ثقافية واجتماعية متنوعة ، وجنسيات  ن

 أعمارهم أو ميولهم الجنسية ، للتقدم للوظيفة.  ، وأجناس متنوعة ، وذوي إعاقات ، بغض النظر عن

 

 dsh.de-bewerbung@verband .يرجى إرسال طلب مفصل يوضح أقرب تاريخ بدء ممكن إلى 

 ة على الرقم:  مباشر   Carlotta Hack، يرجى االتصال بـ إذا كان لديكم أي أسئلة حول الوظيفة والجراءات 

+4915259675615 

 

مستقلة كمظلة تضم أكثر من عشرين جمعية كأعضاء  ( يعتبر منظمة VDSHأتحاد الجمعيات األلمانية السورية )

تقوم بالمشاركة في المساعدات النسانية ومشاريع التعاون النمائي في سوريا والدول المجاورة وكذلك  

 جئين.  في ألمانيا في سياق مشاركة وتمكين الال 

ا لهذه الغاية ا من  ، نعمل على تعزيز ودعم أعضائنا من خالل بناء القدرات ونقتحقيق  ل المعرفة حتى نتمكن مع 

 تحقيق تأثير أكبر في عملنا في ألمانيا وسوريا والدول المجاورة. 

لمانيا  مصالح ومشاركة األشخاص من أصل سوري في أ يدعو أتحاد المنظمات االلمانية السورية إلى دعم 

 وتحسين وضع الالجئين في سوريا والدول المجاورة.  

 مزيد من المعلومات: 

https://verband-dsh.de/ 

mailto:bewerbung@verband-dsh.de

