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I. هدف الوظيفة

II. المهام المطلوب القيام بها  
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• التأكد من سالمة اإلجراءات والوثائق والعقود واإلتفاقيات.

• صياغة ودراسة النصوص القانونية والتحقق منها. 

• المساهمة في إعداد وتنفيذ خطة عمل إدارة الشؤون القانونية.

• تقديم الدعم والمشورة القانونية لإلدارة العامة لإليسيسكو.

• تقديم الدعم والمشورة القانونية لجميع قطاعات اإليسيسكو وإداراتها ومراكزها.

• صياغة ومراجعة االتفاقيات والعقود التي تبرمها المنظمة مع األفراد والهيئات. 

• متابعة تطورات التشريعات والقرارات والتوصيات المتعلقة بمجاالت اختصاص المنظمة.

• متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الهياكل الدستورية للمنظمة.

 بها في مجال اختصاصه.
ُ

كلف • أية مهام أخرى يُ

III. المواصفات والمؤهالت المطلوبة

المؤهل العلمي :
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الخبرة المهنية :

.• خبرة ال تقل عن 10 
��א� � ��אº א��א��  א����

• خبرة ال تقل عن 5 
��א� � ��א�� א���  א��א����� ������� ����� �� ��כ� ��א�א� ������.
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لموظفي  األساسي  بالنظام  عليها  المنصوص  واإلمتيازات  بالعالوات  التوظيف  حال  في  المرشح  •  يتمتع 
א	����כ�.

•  عملية تقييم المرشحين تعتمد على المعايير المشار إليها في إعالن الوظيفة. وقد تشمل أيضا اختبارات أو 
.�������א� �א	¿א�� ��� א���א�

•  تعتمد منظمة االيسيسكو وسائل االتصال التكنولوجية في عملية التقييم.
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 VI.  الراتب والتعويضات واالمتيازات
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V. المـهــــارات والكفــــاءات  

• مهارات تحريرية وتفاعلية.

• مهارات التواصل والعرض والتفاوض.

• مهارات الكتابة والتحليل.

• القدرة على صياغة العقود.

•  القدرة على إعداد التقارير.


