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مهام و اختصاصات اللجنة
 .1إعداد الخطة السنوية بنشاطات اللجنة و العمل عىل تنفيذها بعد اعتمادها من نائب رئيس الجمعية .
طالي العمل (المستفيدون من خدمات الجمعية) و الوظائف المتاحة
 .2تحديث قاعدة البيانات و المعلومات عن
ي
باستمرار.
ر
الفي عىل أعضاء اللجنة وموظفيها و العمل عىل حل مشكالتهم.
 .3اإلشاف اإلداري و ي
 .4القيام بالبحث عن الفرص الوظيفية يف سوق العمل من خالل االتصال و الزيارات وإقامة العالقات مع أرباب
العمل (القطاع العام و الخاص).
طالي الوظائف من حيث :
 .5العمل عىل فرز وتصنيف
ي
 جاهزيتهم للتوظيف. الحاجة للتأهيل والتدريب.طالي العمل لدخول االختبارات الوظيفية من خالل عقد جلسات تدريبية مثل(إعداد
 .6العمل عىل تهيئة وإعداد
ي
السية الذاتية – المقابالت الوظيفية – مهارات االتصال الفعال).
طالي العمل باليامج و الدورات التدريبية
 .7التنسيق واالتصال بمعاهد ومراكز التدريب الخاصة و العامة إللحاق
ي
المالئمة الحتياجاتهم الوظيفية .
 .8دعم وتشجيع األش المنتجة المستفيدة من خدمات الجمعية من خالل إقامة المعارض وإلقاء المحاضات يف
مجال اإلنتاج و التسويق وغيها.
طالي العمل (عند الضورة).
 .9العمل عىل تقديم المساعدات العينية و النقدية الالزمة لتأهيل وتدريب
ي
.10العمل عىل زيادة اإليرادات المالية لتحقيق أهداف اللجنة من مصادر التمويل المختلفة بالتعاون مع لجنة
ً
ر
واالشياكات وفقا لسياسات وأنظمة الجمعية.
تنمية التيعات
.11العمل عىل تبادل الخيات و التجارب يف مجال التأهيل و التوظيف مع المؤسسات ذات النفع العام و الخاص.
.12دراسة التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة وإنجازات اللجنة والعمل عىل تطويرها.
ً
ر
الي يتم الموافقة عليها مسبقا من مركز التنمية
.13العمل عىل عقد األنشطة والفعاليات من الدورات النسائية ي
االجتماعية .
 .14تقييم أداء أعضاء اللجنة وموظفيها ويعمل عىل تطوير أدائهم.
 .15تحديد احتياجات اللجنة من الموارد ر
البشية و المادية و العمل عىل توفيها .
 .16أية مهام أخرى تسند إىل اللجنة يف مجال اختصاصها .

