اعالن فرص لبرنامج تدريب وتوظيف
الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية هو مؤسسة وطنية تم تأسيسها بموجب مرسوم رئاسي رقم ()9

لسنة  ، 2003وقد تم اعتباره المرجعية والعنوان والمظلة الوطنية لدعم خلق فرص عمل وتحفيز عملية التشغيل

وتوحيد وتنسيق المبادرات الريادية وتشجيع الرياديين على إقامة مشاريعهم الخاصة بهم أو توسيع ما هو قائم بموجب
قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
يعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية عن توفر تدريب ضمن مشروع " Start-up Palestine
البرنامج اإليطالي لتمويل القروض الميسرة وتقديم خدمات تطوير األعمال في فلسطين " الممول من الحكومة

االيطالية بتمويل من  - AICSالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي والذي يهدف الى تطوير قدرات الشباب والشابات
الخريجين والخريجات في مناطق الضفة الغربية وغزة في مجال ادارة المشاريع الصغيرة واالعمال الريادية .
الهدف من البرنامج:
تنمية مهارات وقدرات المشاركين/ات وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلطالق فكرة مشروع ،وتطوير خطط اعمال ،واعداد
دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ،واالشراف على اصحاب المشاريع الصغيرة الدارة وتوجيه مشاريعهم الخاصة.
بعد انتهاء مرحلة التدريب سيتم اختيار افضل مجموعة من المتدربين للعمل في المحافظات لمتابعة المشاريع الريادية
وتنمية خدمات االعمال ضمن عقود مؤقته.
وصف البرنامج التدريبي:
التدريب مقسم على  14يوم ضمن فترات ومراحل تحدد الحقا ،والتدريب مجاني على ان يتعهد المشارك بااللتزام بجميع
ايام التدريب ،بحيث يلتزم من يقع عليه االختيار للوظيفة بالعمل مع الصندوق بعد انتهاء الدورة.
شروط القبول في البرنامج التدريبي:
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خريجي الجامعات والمعاهد الحاصلين على شهادة تخرج من جامعة او معهد معترف به على ان يكون الخريج
عاطل عن العمل وحاصل على احد التخصصات :ادارة ،علوم مالية ،تجارة ،محاسبة ،تسويق ،اقتصاد ،او
احد التخصصات ذات العالقة.

للراغبين في االشتراك تعبئة النموذج االلكتروني المتوفر على الرابط التالي طلب االلتحاق في موعد ال يتجاوز يوم االحد
الموافق  ، 16.4.2017لالستفسار وطلب المساعدة يمكن التواصل مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ،رقم الهاتف
.022412550
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طلب التسجيل
 االسم الرباعي الجنس العمر: تاريخ الميالد: رقم الهوية: المحافظة: -مكان االقامة____________:

العنوان_________________:

 العنوان البريدي (االيميل)_____________________________: رقم الهاتف (الموبايل)_______________________________: الحالة االجتماعية_________________________________: المؤهالت العلمية____________________________________: التخصص_______________________________________: الجامعة /المعهد___________________________________: سنة التخرج______________________________________: التقدير_______________: هل تعمل__________:نعم ال__________________________ مكان العمل الحالي___________________________________: الراتب الشهري_____________________________________: معيل او غير معيل ____________________________________:عدد االفرادالمعالين __
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 عدد افراد االسرة ____________________________________:عدد الطالبالجامعات او المعاهد
 -طبيعة عمل االب

عدد طالب المدارس –
طبيعة عمل االم هل تتلقى االسرة مساعدات

 هل البيت ملك ايجار اخرى هل يوجد ممتلكات اخرى للعائلة-

هل تعاني من أمراض مزمنة؟

-

هل تعاني من إعاقة؟

 الخبرات السابقة:.1
.2
 الدورات التي شاركت بها:.1
.2
 -هل تطوعت في برامج او مع مؤسسات - :نعم

 -ال

 اذا كانت االجابة نعم الرجاء ذكر هذه البرامج___________________ :لماذ ترغب بالمشاركة في التدريب ____
هل لديك رغبة بانشاء مشروع/ما فكرة المشروع
ما هو مفهومك لريادة االعمال
هل لديك استعداد لاللتزام بايام التدريب
الخبرات السابقة التي حصلت عليها في مجال ريادة االعمال وادارة المشاريع الريادية
الدورة/الخبرة

الفترة

المكان/المؤسسة
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