
 

 

 

 /ةشرعي /ةمحامي: وظيفيعن شاغر  إعالن

 

تأسست  غير ربحية، مستقلة، فلسطينيهجمعية الثقافة والفكر الحر، وهي مؤسسة أهلية 
، تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني الفلسطيني من خالل العمل على 1991عام 

   .غزةى من قطاع تطوير حقوق األطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسط
 /ةشرعي  /ةمحاميحاجتها  الحر عنالثقافة والفكر تعلن جمعية 

 
   /ةشرعي /ةمحامي الوظيفي:المسمي 

 .البريج – المرأةمركز صحة مقر العمل          : 

 قابلة للتجديد. شهور  4مدة العقد          : 

 

  :توالمسؤوليا المهام

 
وأدخالها علي برنامج الكمبيوتر  وحفظ الملفات الخاصة بهن القانونية،تقديم المشورة للمشاكل  -

 .بالقسم القانونيالخاص 

 تنفيذ وساطة قانونية مع الحاالت قبل أو بعد رفع قضايا في المحاكم -
 .ةيالتنسيق والتشبيك مع مراكز قانونية ومراكز الشرطة ومؤسسات نسو -

 التنسيق مع أقسام المركز بما يخدم تقديم الخدمة القانونية.  -

القيام بتنفيذ جميع االمور اإلدارية المتعلقة بالقسم مثل الخطة، والتقرير وتوثيق الحاالت  -

 ومتابعتها في الملف الخاص بالقسم القانوني 

 الخاصة بالقسم. ةإعداد وتجهيز النشرات التوعوية التثقيفي -

  والورشات التوعوية ضراتتنفيذ المحا -

 .تنفيذ الزيارات الميدانية وفق متطلبات خطة العمل -

 .أرشفة الملفات الخاصة بالقسم الكترونيا -

 نظام إدارة المعلومات المحوسب عبر ملفات وعبر توثيق األنشطة وبيانات المستفيدين -

  والدورية المطلوبةالتقارير الشهرية الخطط و إعداد -

 :والمؤهالت الشروط

  الحقوق الليسانس في على درجة  حاصل /ةالمتقدمكون تأن  
  شهادة مزاولة المهنة. على حاصل المتقدم كونتأن 
 المتعلقة وخاصة لمحاماة والقضايا باالعمل مجال سنوات في 3خبرة ال تقل عن 

 .بالنساء

  التوعوية ترشاالو إدارةو األهليفي العمل  عامينخبرة ال تقل عن.  
 والمناهضة للعنفقرارت الدولية لحقوق االنسان معرفة كاملة في ال  
  اإلنجليزية. واإللمام باللغةإجادة اللغة العربية 
 مهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه . إجادة 
  مرنة دبلوماسية مبتكرة وسباقة، وقادرة على حل مشكالت العمل.  بشخصيةالتمتع 
 .قدرات خاصة في مجال االتصال، والعمل الجماعي 
 ة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعيالقدر. 

 
  



الذاتية وصفحة غالف توضّح سبب االهتمام بالوظيفة  تقديم سيرتهم اتيطلب من المهتم
ال وأسماء ومعلومات اتصال لثالثة معرفين وذلك عن جوالتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا الم

شترط كتابة اسم الوظيفة في خانة وي   ، ps.org  -jobs@cftaااللكتروني البريد طريق
  .العنوان الخاصة بالرسالة االلكترونية

 وسوف تقوم الجمعية باالتصال ،91/91/0109 الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو لموافق
 الذين  يقع عليهم االختيار فقط . بالمرشحين 

 


