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 مكــان التعییــن
" أبوظبي،  في  الفرنسیة  ماسینیـون المدرسة  مؤسسة  لوي  ا"، وھي  المباشرة  تحت  إلدارة 

ویدرسُ  بالخـارج،  الفرنسي  التعلیم  حوالي    لوكالة  من    1770بھـا  الروضة  طالباً  صف 
 . الصف الثاني عشــرإلى  األولى

 ومزدوجـة اللغات.  ، متحدة مدرسـة مدنیـة • إطــار العمـل
 الجذابة. ستفادة من ظروف االستقبال والعمل اال •

 مسؤول / مسؤولة اتصال بنصف دوام  طبیــعة منصب العمــل 
 المدیر(ة) اإلداري(ة) والمالي(ة)   المسؤول المبـاشر 

 تولي مسؤولیة ضمـان التواصل الداخلي والخارجي  المھــام
 المشاركة في الترویج للمدرسة خارجیـاً. 

 
 
 

 یسیة النشاطـات الرئ

 التواصل الداخلي:
 المشاركة في إعداد مخطط التواصل الداخلي، •
قاعة   • الموارد،  إدارة  تحسین  أجل  من  العملیة  (تنفیذ  االتصال  وسائل  تحسین 

 االجتماعات وغیر ذلك...) 
 تطویر تواصل وتنسیق التظاھرات والفعالیات الخاصة بالمؤسسة،  •
 یة، یبات المعلومات الخاصة بالمدرسة الثانوتإعداد ك •
تنشیط محتوى موقع المؤسسة اإللكتروني بشكل یومي (نشر التقاریر، الفدیوھات،   •

التطور   عملیات  حول  االقتراحات  وووضع  ذلك)  إلى  وما  والعناوین  الصور 
 (الوظائف وبیئة العمل...)، 

المعایدة،   • بطاقات  (كالمنشورات،  جدیدة  داخلیة  اتصاالت  وسائط  تصمیم 
 ملصقات...) وال

 
 خـارجي:التواصــل ال

لمشاركة في إعداد خطة التواصل الخـارجیة/ جمع المعلومات من مختلف مكاتب  ا •
 وأقسام المدرسة،

 تحریر مختلف المقاالت وتحدیث محتوى الموقع اإللكتروني للمؤسسة،  •
إن   • لینكد  فیسبوك،  (كتویتر،  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  التواصل  تطویر 
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 وغیرھـا ...)، 
طراف المساھمة المحلیة (كأولیاء الطلبة، السفارة، الجھات  تطویر التواصل مع األ •

 المحلیة، الشركـات وغیرھـا)،
الطلبة،   • (كأولیاء  المؤسسة  ومراسالت  المعلومات  خطابات  وتنسیق  تحریر 

والمؤسسات...) انطالقا من العناصر المقدمة لھ/ لھا من طرف اإلدارة ومختلف  
 أقسام المؤسسة، 

 المؤسسة وشؤونھـا الداخلیة،  ت فعالیاتطویر االتصاالت بخصوص  •
 
 

خصائص منصب العمل  
 وقیــوده 

 
ً منفتحو،  یجب أن یكون المترشح للمنصب مختصا ومعتمـداُ  یجب أن  و على ثقافات العالم،    ا

بیئة متطلبة    التأقلمظھر قدرة كبیرة على  یُ  للعمل في  الثقافات.  ووأن یكون جاھًزا  متعددة 
على العمل في  یة في التعامل مع اآلخرین وأن یكون قادًرا  یجب أن یتمتع بمھارات قوكما  

 بیئة متطلبة نظرا للتعامل مع العدید من الجھات. 
 

 یتطلب المنصب العصامیة واالنضباط وروح التنظیم والتواجد الدائم. 
 

 ویتعین على الموظف مجابھة ضغط العمل وتقدیم التف=قاریر، كم یتعین علیھ: 
أدنى خالل   • أسبوعي كحد  أساس  المنتظمة على  المتابعة  بُعد وضمـان  العمل عن 

 فترة اإلجازة الصیفیة، 
 المشاركة عن كثب والتدخل في الرزنامة اإلداریة للقسم، •
 المشاركة في االجتماعات وفقاً لجداول األعمال.  •

 
 
 
 
 

 المؤھالت الدراسیة 

 تصاالت،شھادة "فني مختص" أو شھادة البكالوریوس في اال  •
 معرفة ممتازة بشبكات التواصل االجتماعي (تویتر، فیسبوك ولینكد إن)،  •
التحریر   • الصحفي،  (األسلوب  الوثائق  وعرض  التحریریة  الفنیات  مختلف  إجـادة 

 اإللكتروني ....) 
بمعالجة   • المتعلقة  سیمـا  ال  المكتبیة،  الحاسوبیة  البرامج  أھم  استخدام  إجـادة 

مای (كحزمة  والعرض  ...)  النصوص  أوفیس  أوبن  سوت  أوفیس،  كروسوفت 
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 وأدوات النشر اإللكتروني، 
ب • الخاصة  الحاسوبیة  البرامج  كوارك  إتقـان  (كبرنامج  الحاسوب  بمساعدة  النشر 

 اكسبریس ...) وتحریر الصور (كالفوتوشوب، إن دیزاین، الوستریتور ...)، 
 كفاءات تحریریة ممتازة وشاملة، وصناعة المحتوى،  •
اللغتی  • العربیة  إجـادة  اللغة  إجـادة  وتعتبر  ضروري،  أمر  واإلنجلیزیة  الفرنسیة  ن 

 میزة إضافیة، 
 
 
 

 الوثائق المطلوبــة 

 السیرة الذاتیة باللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة،  •
 صورة شخصیة (بخلفیة بیضـاء)، •
 خطـاب تعریف،  •
 شھادات العمل، •
 نسخ طبق األصل عن الشھادات وكشوف العالمات الخاصة بھـا،  •
 ، ة من جواز السفرنسخ •
 تأشیرة اإلقامة، إن وجدت، نسخة من  •

والمنح   الراتب البدالت  أو  الضرائب  احتساب  دون  الصافي  األساسي  الراتب  من  الراتب  یتكون 
 األخرى. 

 
 معلومـات إضافیة 

أن یصبح شاغراً  • المحتمل  من  أو  حالیاً  یجب شغلھ المنصب شاغٌر  من    ،  اعتباراً 
 . 2023السنة الدراسیة 

 دوام ، نصف بمنصب   •
أعاله،   • إلیھا  المشار  الوثائق  جمیع  مع  للمنصب  الترشح  ملف  كامل  إرسال  یجب 

 https://llm.educationوالحصول على المعلومات في العنوان التالي: 
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