
دەرفھتی کار
پ�شکھشکاری پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی (ن�ر) - سل�مانی

سل�مانیپ�شکھشکاری پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی -ناوی کار:
بۆ ناوچھکانی تری ھھر�می کوردستان.ھھول�ر - ھھر�می کوردستان، لھگھڵ گھشتکردنی ناوبھناوشو�ن:

گر�بھستجۆری کار:
یھک ساڵماوەی گر�بھست:

و ئھزموونی کھسھکھ (بۆ ھاو�تی ناوخۆیی)مووچھ و سوودمھندیی بھگو�رەی شارەزاییمووچھ و سوودمھندیی:
بھرواری راگھیاندن:

ئھرکیع�ڕاق.-کوردستانھھر�میلھتۆمارکراوەناوخۆییناحکومیر�کخراو�کیسییددەزگایسیید:دەزگایدەربارەی
مھترسین.ژ�رلھئھوانھیوتوندوتیژیرزگاربووانیباشبوونھوەیپا�پشتیوبھھ�زکردنوپاراستنلھبریتییھسییددەزگای
بۆناخۆییون�ودەو�ھتیشارەزاییت�کھ�کردنیبھبھرزجۆریلھوگشتگیرر�بازیپ�شکھشکردنیبھپابھندەسییددەزگای
ئامانجیچوارلھسھرجھختسییددەزگایبھرنامھسازییع�ڕاق.وکوردستانخھ�کیپ�ناولھئامانجھکانبھگھیشتن
وەکگشتگیردەروونی-کۆمھ�یھتیپا�پشتیودەرووندروستیخزمھتگوزاریپ�شکھشکردنی)١دەکاتھوە:سھرەکی

)٢دەروونی-کۆمھ�یھتی؛پا�پشتیچاالکیلھجگھئھمھیاسایی،ودەرووندروستیوکھیسبھڕ�وەبردنیخزمھتگوزاری
)٣تواناکان؛بنیاتنانیوراھ�نانوپھروەردەییبھرنامھیلھڕ�گھیخزمھتگوزاریپ�شکھشکارانیتواناکانیپتھوکردنی
)٤ومھترسی؛ژ�رگروپھکانیوتاکپاراستنیومافپتھوکردنیپ�ناولھپھیڕەووکۆمھ�یھتیگۆڕانکاریبھبرەودان
قوربانییانیبۆسییددەزگایدا�دەیلھڕ�گھیلھوانھمرۆڤ،بھبازرگانیکردنرزگاربووانیباشبوونھوەیوپاراستنپا�پشتی

ر�گرییکردنکاریپاشھکی،چاود�ریخزمھتگوزاریبازرگانیکردنن،مھترسیلھژیرئھوانھیومرۆڤبھبازرگانیکردن
ھھروەھاوتھکنیکی،ھاوکاریھوشیاری،ب�وکردنھوەیلھڕ�گھیمرۆڤبھبازرگانیکردنمھترسیکھمکردنھوەیبۆ

داکۆکیکردن بۆ گۆڕانکاری لھ یاسا و ر�سا و پھیڕەو و پرۆسھ و دامودەزگاکان.

رۆ�ی پ�شکھشکاری پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی، پیاوەتی تھندروست:
بۆگونجاوەکھھھمھدانیشتنپھرتووک�کیپ�شکھشکردنیلھدەب�تبھرپرسدەروونی-کۆمھ�یھتیپا�پشتیپ�شکھشکاری

مانھوەیھاندانیووەرگرتنلھدەب�تبھشدارپ�شکھشکارکوڕ.ھھرزەکارانیوپیاوانگروپیلھگھڵکوردستان
بۆدانیشتنھکانن�وانلھبھشداربووانھوەبھپھیوەندیکردنوھوشیاریب�وکردنھوەیلھڕ�گھیدانیشتنھکانلھبھشداربووان
لھسھردەروونی-کۆمھ�یھتیپا�پشتیپ�شکھشکاریسھرەکیسھرنجیھھرچھندەبھشداریکردن.لھد�نیابوونھوە

پا�پشتیچاالکیب�تپ�ویستدەکر�تبھ�مدەب�ت،کوڕھھرزەکارانیوباوکانبۆر�کخراودانیشتنیپ�شکھشکردنی
دانیشتنیچاالکییانھئھمدەکر�تپ�ویست.گو�رەیبھبکات،مندا�نیشوئافرەتانبھپ�شکھشدەروونی-کۆمھ�یھتی

پا�پشتیھھروەھاوتواناکان،بنیاتنانیدەروونی،پھروەردەیدەروونی،سھرەتاییفریاگوزاریھوشیاری،ب�وکردنھوەی
پا�پشتیبابھتھکانیئامادەکاریلھب�تبھرپرسدەروونی-کۆمھ�یھتیپا�پشتیپ�شکھشکاریدەکر�تبگر�ت.لھخۆسۆزیی

بھرپرسلھمھشجگھکۆمھ�یھتی.جۆریوتھمھنوگیراوبھئامانجکۆمھ�گایلھگھڵدەگونج�نکھدەروونی-کۆمھ�یھتی
ھھموولھگھڵمامھ�ھبھڕ�زەوەودەپار�ز�تنھ�نییھکانوبھشداربووانبۆسھالمھتژینگھیھکیدرووستکردنیلھدەب�ت

زەبریلھبھئاگاورزگاربووبھناوەندکردنیر�بازیشو�نکھوتنیبھدەب�تپابھندودەکاتکۆمھ�گائھندامانیوسوودمھندان
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ئاسوودەییوسوودمھندانکھسییخۆڕاگریبھپ�شینھدانوبھردەوامئامادەبوونیبھدەب�تپابھندھھروەھاودەروونی،
دەروونی-کۆمھ�یھتییان. پ�شکھشکاری پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی لھژ�ر سھرپھرشتی ر�کخھری پرۆژە دەب�ت.

ئھرکھ دیاریکراوەکان
٪٧٠دەروونی-کۆمھ�یھتی:پا�پشتیچاالکییھکانیپ�شکھشکردنی

پ�ویست،گو�رەیبھخ�وەتگاکان،دەرەوەیوخ�وەتگالھکوڕانوپیاوانگروپیپ�شکھشکردنیوھھماھھنگی●
گو�گرتنکارامھییھکانیکۆمھ�یھتی،جۆریبنھمایلھسھرتوندوتیژیئھر�نی،دایبابییدەربارەی:دانیشتنلھوانھ

و پھیوەندی بھستن، نھریتھکانی جۆری کۆمھ�یھتی، کارگ�ڕی سۆزیی، و ھھند�ک بابھتی تر.
یارمھتیدان لھ وەرگرتن و ھھ�بژاردنی پیاوان و ھھرزەکاران بۆ بھشداریکردن لھ دانیشتنھکانی گروپ.●
ئامادەبوون لھ دانیشتنھکانی راھ�نان لھسھر پھرتوکھکھ و بھشداریکردن لھ دانیشتنھکانی سھرپھرشتی بھردەوام.●
پ�شکھشکردنی راسپاردە و فیدباک بۆ دەستکاریکردنی پھرتوک بھگو�رەی پ�ویستییھکانی کۆمھ�گاکھ.●
پا�پشتیچاالکییھکانیدەربارەیکاریگھرییسھرکھوتن/چیرۆکھکانیوئا�نگارییھکانھاوبھشکردنی●

دەروونی-کۆمھ�یھتی.
ئامادەکردنی کھرەستھی شیاو و/یان ئامرازەکانی ھاوکاری بینراو پ�ش دەستپ�کردنی دانیشتنھکان.●
کاتچاالکییھکانیبۆنووسینگھکھلوپھلیوکھرەستھووتنھوەوانھش�وازەکانیوشیاوکھرەستھیبھکارھ�نانی●

تھمھنیوکۆمھ�یھتیجۆریوکۆمھ�گابۆشیاوییبھگویرەیدەروونی-کۆمھ�یھتیپا�پشتیوبھسھربردن
گروپھکھ.

وکۆمھ�یھتییھکانرابھرەلھگھڵکارکردنلھڕ�گھیکۆمھ�یھتییھکانپھیکھرەپتھوکردنیودەستنیشانکردن●
شیاوپا�پشتیسوودمھندانکھد�نیابوونھوەبۆبھرژەوەندییھکانخاوەنلھگھڵھھروەھاوگھنجان،وئافرەتان

وەردەگرن لھسھر ئاستی کۆمھ�گادا.
پا�پشتیوەرگرتنیبۆرەوانھکردنبھرەوپ�شچوونیلھد�نیابوونھوەوپ�ویستییتریناوچھکانیدەستنیشانکردنی●

خزمھتگوزاریونھختیی،ھاوکارییاسایی،پا�پشتیکھیس،بھڕ�وەبردنیسۆزیی،پا�پشتیلھوانھ،زیاتر
دەرووندروستی.

د�نیابوونھوەبۆرزگاربووبھناوەندکردنیر�بازیبھکارھ�نانیبھئھر�نیبھش�وەیھکیسوودمھندانلھگھڵکارکردن●
دەگر�تلھخۆروونپھیوەندیئھمھسوودمھندان.ج�ندەرییھھستیاریوتھمھنھکانگشتگیریبھشداریکردن�کیلھ
وھھستلھگوزارشتبدر�نھانوکات�کداھھموولھبکھنر�زگرتنوسھالمھتیبھھھستئھوەیبۆ

پ�ویستییھکانی خۆیان بکھن.
بھدواداچوون بۆ ئاسوودەیی و ئامادەبوون و پ�ویستھ دیاریکراوەکانی سوودمھندان.●
پا�پشتیر�کخھریخزمھتگوزاری،پ�شکھشکردنیر�کخھریبھنوێزانیاریپ�شکھشکردنی●

یانک�شھیھکھھرلھسھرتھکنیکی،تیمیبووپ�ویستئھگھروپرۆژە،ر�کخھریدەروونی-کۆمھ�یھتی،
ئا�نگارییھک یان کھل�ن�ک لھ ج�بھج�کردن.

٪٢٠نو�نھرایھتیکردن:وھھماھھنگیوراپۆرتدان
کۆمھ�گائاستیلھسھرخزمھتگوزاریتریپ�شکھشکارانیلھگھڵبھردەستھکانتۆڕەپتھوکردنیوپار�زگاریکردن●

بۆ د�نیابوونھوە کھ سوودمھندان پا�پشتی و خزمھتگوزاری لھ جۆری بھرز وەردەگرن.
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وئا�نگارییوت�بینیکراوەکاندیاردەھاوبھشکردنیوبھردەوامبھش�وەیھکیپرۆژەبھڕ�وەبھریبھراپۆرتدان●
راسپاردەکان و ھھروەھا فیدباکی ئھر�نی و نھر�نی بھشداربووان.

وخۆیکاتیلھراپۆرتھکانھھمووتھواوکردنیلھد�نیابوونھوەبۆھھفتانھبھش�وەیداتاکانھھمووکۆکردنھوەی●
رەنگدانھوەی سھرکھوتن و ئا�نگاری و کھل�نھکانی ج�بھج�کردن.

پالنھکانیوبھرەوپ�شچوونت�بینییھکانیھھروەھاوەرزییانھ،ومانگانھورۆژانھراپۆرتیلھبھشداریکردن●
چارەسھری، ئھگھر پ�ویست بوو.

لھد�نیابوونھوەبۆکردنھھماھھنگیبۆترالیھنیوخزمھتگوزاری،پ�شکھشکارانینوێ،تۆڕیدەستنیشانکردنی●
پڕکردنھوەی پ�ویستییھکانی سوودمھندان.

پ�ویستییھکانیپڕکردنھوەیلھد�نیابوونھوەبۆکۆمھ�یھتییھکانرابھرەوخۆبھخشانلھگھڵنزیکھوەلھکارکردن●
گروپھکانی ژ�ر مھترسی، ئافرەتان، کچان، و تاکھکانی کۆمھ�گا.

ھاوکاریکردن لھ پھرەپ�دانی تۆڕەکانی رەوانھکردن لھن�وان ھاوبھشان کھ بھرنامھی ھاوش�وە ج�بھج� دەکھن.●

$١٠ھھ�سھنگاندن:وچاود�ری

پھیوەندیکردنیوردەکاریدرووستیکۆکردنھوەیلھوانھداتاکان،شیاویراپۆرتکردنیلھد�نیابوونھوە●
بھشداربووان، ژمارەی ئامادەبووانی دانیشتنھکانی پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی، و داواکاریی نو�ی تۆمارکردن.

ئامرازەبھکارھ�نانیبھچاالکییھکانچاود�ریبۆھھ�سھنگاندنوچاود�ریتیمیلھگھڵنزیکھوەلھھھماھھنگی●
بھردەستھکانی چاود�ری پا�پشتی دەروونی-کۆمھ�یھتی.

وپاشھکی،وپ�شکھیتاقیکردنھوەیسھرەکییھکان،ھھوا�دەرەچاوپ�کھوتنیچڕ،گفتوگۆیگروپھکانیئھنجامدانی●
چاالکی تری کۆکردنھوەی داتا بھ گو�رەی پ�ویست.

ودرووستیبھنو�کارییھکانوھھ�سھنگاندنرەوانھکردنیوداتاکۆکردنھوەیشیاوەکانیئامرازەبھکارھ�نانی●
لھکاتی خۆیدا.

مھرجی گرنگ:
رۆ�ییاندەروونناس،کھیس،بھڕ�وەبردنیگروپ،پ�شکھشکاریوەکساڵدووکھمالیھنیبھئھزموونی●

ھاوش�وە لھگھڵ ئاوارە یان پھنابھران لھ ر�کخراوی ناحکومی.
وەردەگیر�ت.ھاوش�وەشبوار�کیلھئھزموونساڵ٣پھیوەست،بوار�کیلھزانکۆبڕوانامھی●
ئھزموونی کارکردن لھگھڵ دەزگا مرۆییھکان.●
ئاشنا ب�ت لھگھڵ پ�وانھ و بنھما مرۆییھکان.●
کارامھیی پھیوەندی بھستنی نایاب لھگھڵ ھھرزەکار و پ�گھیشتووان (لھگھڵ کارمھندان و ئھندامانی کۆمھ�گاش).●
ئھزموونی پ�شتر لھگھڵ جۆرە کۆمھ�یھتییھکان و/یان بابھتی پیاوەتی تھندروست بھھھند وەردەگیر�ت.●
منداڵ،لھپار�زگاریکردنس�کسی،بھدقۆستنھوەیوبھدمامھ�ھلھر�گریکردنپھیڕەیبھتھواوپابھندبوونی●

یاساکانی رەفتار، و پھیڕەوی ل�کدانی بھرژەوەندییھکان.
کارەکانی خۆی ر�ک بخات، خاوەن ھاندان ب�ت و توانای ھھب�ت لھگھڵ تیمدا کار بکات.●
زمانیزانینیکرمانجی،یانعھرەبیزمانیسۆرانی،ش�وەزاریلھھھب�تباشیزۆرقسھکردنیونووسین●

ئینگلیزی بھھھند وەردەگیر�ت.
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شارەزایی لھ بھکارھ�نانی کۆمپیوتھر بھ تایبھت مایکرۆسۆفت ئۆفیس.●
کارامھیی کھسیی و ئاشنابوون بھ کھلتوورە جیاوازەکان.●
توانای خۆگونجاندن و کارکردن لھژ�ر فشاردا.●

داواکاری پ�شکھشکردن:
دواکارییھکانتان لھم بھستھرەوە پ�شکھش بکھن:●

https://seedkurdistan.odoo.com/jobs/detail/pss-facilitator-male-sulaymaniyah-322

پ�داچوونھوە بھ داواکارییھکان دەکر�ت لھ دوای یھک تا دۆزینھوە کھسی شیاو.●
بۆ ئھوەی داواکارییھکھت وەربگیر�ت، داواکاری تھواوکراو بھ ئۆن�ین پ�شکھش بکھ.●
تھلھفۆنیپھیوەندیتکایھلیست).(شۆرتھھ�بژ�ردراوانلیستیدەخر�نھکھدەکر�تکاندیدانھوەبھوتھنھاپھیوەندی●

مھکن.
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