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IECD Maroc  ربحي  ذات هدفجمعية    هي املغربي    غير  القانون  سنة  بموجب  مع  2017،تأسست  وثيقة  في شراكة  الفرنسي،  األوروبي   ةالجمعية  املعهد 

  في القطاع  تكوينيةدورات  وكذلك,شاريع الصغرى دعم امل وبرامجالشخصية والعناية  مهن الكهرباءقوم بتطوير برامج تدريبية في ت ,(IECD)والتنمية للتعاون 

 .الفالحي

 

IECD Maroc  جمعية  هي املهنية  ،  Fert  شريكة  الهيكلة  اجل  وتدعممن  املنتجين،    الزراعية  )مجموعات  املنتجين  منظمات  معا  الجمعيتان 

املعيشية   تقديم خدمات مستدامة ألعضائهم، وتحسين ظروفهم  لتمكينهم من  التعاونيات(  في   قواملهنية وتحقيتعاونيات،جمعيات،اتحاد  الغذائي  األمن 

 .ُبلدانهم

 ميداني.  وظيف منشطاملغرب بت IECDتقوم جمعية ر  تاونات، منطقةعمل جديد في  تطويراطار في  ،2023في عام 

 

املنصب   وصف 

 

 املهام 

مواكبة املزارعين    امليداني هي  منشطستكون الوظيفة الرئيسية لل  للمنسقة )املقر في فاس(يؤدي شاغل هذه الوظيفة املهام التالية تحت االشراف املباشر  

 ( محمد رية باو قتيسة ) تاوناتإقليم  كارهم و أعمالهم فيتنفيذ أف  ي( فFertو  IECD Marocشركاء ) و املنظمات التي ينتمون إليها 

 

الرئيسية   األنشطة 

 واألنشطةلتدخل، الجهات الفاعلة معرفة أهم مناطق ا -

َمات املنتجين ضمان التشخيص والتنفيذ والتتبع امليداني ألنشط -
َّ
 وأعضائها ة ُمنظ

 التقني فريق ال و / مناقشة هذه األنشطة ونتائجها مع منظمات املنتجين املعنية  وتبادلومرافقتهم،  إليهم، ، واالستماع إرشاد املزارعين -

لى نحو يتماش ى مع خصوصيات كل  ع املشورة ل هذه املعلومات وتقديم  تنفيذ أدوات مراقبة اإلدارة وتحلي  علىمساعدة املزارعين واملنظمات   -

 فرد 

مساعدة منظمة    املنتجين:ة وتكييفها مع متطلبات  العمل على تعبئة أفكار ُمنظمات املنتجين الشريكة ودعمهم في تعزيز خدماتهم االقتصادي -

ْقِييم األعمال املنتجين على تحديد االحتياجات، وتنشيط اللقاءا ت الدراسية،و
َ
 تتبع و ت

 من املوارد البشرية وغيرهاريكة املنتجين الش ومنظماتاملساهمة في تكوين املسؤولين  -

 املنتجين في أنشطتهم املجتمعية مواكبة -

  التقنية... واملصالحالحرص على إقامة عالقات وطيدة مع السلطات املغربية، ال سيما السلطات املحلية  -

  أعمال   في  واملساهمة  مختلفة  بأشكال   وعرضها   معالجتهاو   املعطيات  جمع  املواضيعية  والتقاريرإعداد التقارير املرحلية )تقارير عن األنشطة(   -

 الرسملة 

 عن الشركاء واملاليةر اإلدارية  التقاري  وتقديمضمان التتبع  -
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 متطلبات الوظيفة وملف املرشح 

 

 املؤهالت املطلوبة 

 فالحي   يتقني ،2تفتح املباراة في وجه املترشحين الحاصلين على دبلوم باك+ -

 تجربة ميدانية في تنشيط املجموعات -

  تقان الدارجة املغربيةا نُيشترط في املترشحي  -

 

  واملعارف املطلوبة املهارات  

 قروية ال واملناطقاملرشح على خبرات في املجال الزراعي  يتوفرأن  -

 على إطالع على ُمنظمات املنتجين  أن يكون  -

 التدخل  مناطقأن يكون على إطالع على  -

 القدرة على التنبؤ، التخطيط والتكيف  -

 تسيير املشار وفي تكوينمهارات في التنشيط، في تقديم املشورة،  -

 Bرخصة السياقة  -

 

  الصفات املطلوبة 

 مهارات االصغاء  -

 حب اإلستطالع  -

 معتدل وعملي  -

 ومستقل صارم  -

 التعاون والتعاضد  وروحالجماعي  والعملالتواصل بالناس القدرة على  -

 وملتزممتحمس  -

 جمعيةال لم وااللتزام بقيم وطرق عمل أن يكون على استعداد للتع -

 الجديدة والحاجة إلى التغييرالقدرة على الَتكُيف مع الفرص  -

 العمل امليداني  وحب االستعداد ، القدرة على التنقل -

  من العمل امليداني القدرة  -

 

 الشروط 

 

لتنقالت  مكان العمل   وا

 محمد )إقليم تاونات(  رية باتيسة او ق فية( سيتم تعيين املنشط )املنشط

 باقي أقاليم اململكة  ونحو تينيعنامل  نائرتي لدداخل ا ( القيام بتنقالت متكررة ةسيتعين على املنشط)املنشط

 

 العمل عقد  

 كامل وبدوام، شهر 22عقد عمل محدد، ملدة 

  مع تحديد فترة تجريبية 

 حسب الخبرة  درهم، 0050قدره  صافيا من راتب الراتب: ابتداء

 20/03/2023: تاريخ استالم املنصب

 

الترشيح   إيداع ملفات 

 تحفيزية   ورسالةيتكون ملف الترشيح من السيرة الذاتية للمرشح 

 
 
رسل ملفات الترشيح إلكترونيا  contact.maroc<at>iecd.orgو iecd.org<at>.fert meknassi.وm.canet<at>fert.frإلى تُ

  آخر أجل لتقديم الترشيحات.2023 فبراير 24تاريخ: الجمعية وقد حددت  


