
 

 

 نشر الوظيفة 
 

 لمشروع تمكين المرأة  ة\رياضي ة\مدرب

 ساعة / أسبوع( 20في مخيم النازحين بالقرب من دهوك )

 

 مخيم النازحين بالقرب من دهوكالموقع: 

 2021يونيو  31آخر موعد للتقديم: 

 2021يوليو  1 تاريخ البدء المفضل:

 

للمساعدة في تطوير وتنفيذ برنامج رياضي  ة\متدرب ة\رياضي ة\عن مدرب (  HÁWAR.help )هاوار هيلب ظمة من تبحث

يتمتع بمهارات في    ة\يعشن في مخيم للنازحين بالقرب من دهوك. نحن نبحث عن مدرب التي  ودورات تدريبية للنساء والفتيات  

السلة وزومبا( ولديه خبرة في   البدنية وكرة  واللياقة  القدم  الرياضات )مثل كرة  والفتياتمجموعة متنوعة من  النساء  .  تدريب 

يحتاج إلى مستوى عاٍل من التعاطف وفهم جيد للقضايا التي تؤثر على النساء واألطفال من مجموعات األقليات الدينية   ة\الشخص

(. الوظيفة يوفر  مشارًكا في مجموعتين  15مشارًكا )  30مرات في األسبوع بمشاركة    4في المنطقة. التدريبات الرياضية ستقام  

 ثابتًا مع فرصة للتمديد. عقدا 

 

 

 ( HÁWAR.help هاوار هيلب )منظمة  حول \بشان 

، نريد إنشاء عالم متسامح ومسالم حيث يمكن لألشخاص ذوي الخلفيات الدينية  (  HÁWAR.help  )هاوار هيلب  منظمة    في

تأسست   في وئام.  معًا  العيش  المختلفة  هيلب  منظمة  والعرقية  عام   (   HÁWAR.help  )هاوار  الجماعية  اإلبادة  رماد  على 

في عام    مكين النساء واألطفال.لديها مشاريع في العراق وألمانيا تعمل على ت  (  HÁWAR.help  )هاوار هيلب  منظمة   ،2014

افتتحت مركز العودة الى الحياة لتمكين المرأة في مخيم للنازحين في شمال  ( HÁWAR.help )هاوار هيلب منظمة ،  2018

عالج الصدمات ، ودورات محو األمية واللغة ، باإلضافة   يقدم  (  HÁWAR.help  )هاوار هيلب  منظمة    في المركز   .العراق

عام   في  وتمكينها.  المرأة  صحة  وندوات   ، الخياطة   / الحياكة  دورات  الرياضي   ،2021إلى  هيلب  هاوار  منتزه  ببناء   قمنا 

(HÁWAR.help Sports Park ).ونود أن نبدأ في منح النساء والفتيات فرصة ممارسة الرياضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المهام الخاصة بك 

 :المهام والمسؤوليات التالية ة\الرياضي ة\يتضمن وظيفة المدرب

 .المساعدة في تطوير برنامج رياضي جديد للنساء والفتيات في المخيم  -

 .دعم المشاركين لتنمية وعي العقل والجسم من خالل النشاط البدني  -

 .الحياتية مثل التواصل والعمل الجماعي والمثابرة من خالل األنشطة الرياضيةدعم المشاركين لتطوير المهارات  -

 ساعد في بناء شعور المجتمع بين المشاركين.   -

تدريبات في األسبوع. قد يشمل البرنامج أنواًعا مختلفة من الرياضات مثل كرة القدم وكرة    4تنفيذ برنامج رياضي يتضمن      -

 اضية واليوجا وما إلى ذلك. السلة وزومبا والتمارين الري

 .تطوير عالقات مبنية على الثقة مع المشاركين والمساعدة في تجنيد مشاركين جدد للبرنامج الرياضي  -

 . المشاركة في تدريبات بناء القدرات لزيادة تطوير المهارات الخاصة كمدرب -

 نسيق وجدولة األنشطة الرياضية. في ت(   BACK TO LIFE)  العودة الى الحياة التعاون الوثيق مع فريق  -

 

 

 ملفك الشخصي

 و / أو خبرة في تدريب النساء ة\رياضي ة\تأهيل مدرب -

 االهتمام باستخدام الرياضة كأداة لتمكين المرأة   -

 يفهم القضايا التي تواجه النساء والفتيات واألقليات في العراق  -

 نظرة منفتحة وإيجابية )ممتعة!( وموثوقة  -

 متحمس ومبدع والعب فريق جيد عقل  -

 تحدث اللغة الكردية والعربية  -

 

 

 ماذا نقدم

 .عقد عمل مستقر مع فرصة للتمديد والتعويض التنافسي للمنظمات غير الحكومية في العراق  -

 فرصة إلحداث فرق في حياة النساء / الفتيات اللواتي يعشن في مخيمات النازحين.  -

 .فرصة للعمل مع فريق من ذوي الخبرة في العراق وألمانيا  -

 .اإلبداعي وتطوير األفكار الجديدة غرفة للتفكير  -

 ساعات العمل مرنة وقد يختلف مستوى العمل حسب األحداث الجارية  -

 

  أو االتصال عبر الهاتف:  nawar.saeed@hawar.help وسيرة ذاتية إلى  رسالة تحفيزية قصيرة  فيرجى إرسال  ،مهتًماإذا كنت  

٠٠٩٦٤٧٥٠٣٠٩٠٥٥٢   

 

 / www.hawar.help/enيرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت  عملنا،لمزيد من المعلومات حول 


