ឱកាសការងារ
តួនាទី

អ្នកសម្របសម្រួលសហគរន៍ ចំនួន ១នាក់

ទីតង
ំ

ស្សុកជំគិរ ី ខេតតកំពត (អាចខ

ម្ាក់ខេ

ពី ២០០ ខៅ ២៥០ដល្លារ និ ងអ្តថម្បខោជន៍ ខសេងខទៀត

រាយការណ៍ជូន

អ្នកសម្របសម្រួលគខម្ោង

កាលបរ ិខចេទឈប់ទទួលពាកយ

ថ្ងៃទី២២ ខេរី នា ឆ្នំ២០១៩

ើងចុះម្បជំ ខៅតរបណ្ត
ត ខេតតម្កុងនានា)

អំពីអង្គ ការនារ ីដ ើម្បីសន្ត ភា
ិ ព
អ្ងគការនារ ីខដើ របីសនតិភាព (WPM) ជាអ្ងគការកនងស្សុករួ យរិ នខសែងរកម្ាក់ចំខណញខដលោនទសេនៈវ ិស័យចង់
ខ

ើ ញសងគររួ យខពារខពញខោយសនតិភាព និ ងយតតិធរ៌ ខយនឌ័ រ ខដលអាចខអាយរនសេម្គប់ រួប សខម្រចាននូ វ

សកាានពលភាពខពញខលញជារនសេ

និ ងខជៀសសតពិ ហឹងាម្គប់ ម្បខេទ

ម្បកាន់អ្តតសញ្ញាណ ឬសរតថភាពរបស់បគគលខនាុះខ

រួរទំងហឹងាខលើខយនឌ័

ខោយរិន

ើយ។ អ្ងគការនារ ីខដើរបីសនតិភាពោនខបសករមគំម្ទការពម្ងឹង

ភាពអ្ង់ អាចរបស់ស្តសតីនិងយវជន ទប់ ស្កាត់អ្ំខពើ ហិងា រួរទំងអ្ំ ខពើ ហឹងាខសែកខលើខយនឌ័រ កស្កងសនតិភាព និ ងខោុះ
ស្ស្កយទំ នាស់ខោយសតល់ជាឧបករណ៍និងការកស្កងបរ ិោកាសអ្ំ ខណ្តយសលនិងការថ្ចនម្បឌិត
ការយល់ដឹងខអាយានសីជខម្ៅ

សម្ោប់ ការសនទនា

និ ងការអ្នតរាគរជាយទធស្កស្តសតខៅខលើបញ្ញ
ា ខយនឌ័ រនិ ងការកស្កងសនតិភាព។

អ្ងគការខយើងេ្ំ កំពងខសែងរក អ្នកសម្របសម្រួលសហគរន៍ ចំនួន ១ នាក់ សម្ោប់ គខម្ោង "រួរគនខដើរបីគំម្ទសិទិស្តធ សតី"
។

តួ នាទី ន្ិង្ការទទួ លខុសត្តូវ
អ្នកសម្របសម្រួលសហគរន៍នឹងខធែើការសហការណ៍លែជារួ យនឹងអាជា្ធររូ លោាន និងថ្ដគូរពាក់ពនធ័តររយៈការ
សតល់បខចេកខទស និងការគំម្ទសរតថភាពរបស់ពួកខគ និងធានាថា ស្តសតី យវជន និងម្កុរភាគតិចខសេងខទៀតោនឱ
កាសខសមើគនកនងគខម្ោងខនុះ។ អ្នកសម្របសម្រួលខនុះ នឹ ងខធែើការងារផ្ទទល់ខៅកនង

ំទំង៦ថ្នស្សុកជំគិរ ី ខោយោន

តួ នាទី លរែិតដូចខាងខម្ការ៖
កស្កងទំនាក់ទំនងនិងកិចស
េ ហការណ៍


ជាតំ ណ្តងខអាយអ្ងគការនារ ីខដើរបីសនតិភាព

កនងការកស្កងទំ នាក់ ទំនងនិងកិ ចេសហការណ៍លែជារួ យអ្នក

ពាក់ ពនធ័កងរូ
ន
លោាន និងគំម្ទខលើកទឹកចិ តតម្កុរសហគរន៍ ខសេងខទៀត ដូចជា ម្កុរស្តសតី យវជន និងជនបប
ខងាគល។


សម្របសម្រួលសករមភាពកិ ចព
េ ិ ភាកាជារួ យថានក់ ស្សុក

ការអ្នវតតសករមភាព

ំ េូរិ និ ងអ្នកពាក់ ពនធខសេងខទៀត



អ្នវតតខសនការម្បចំសាតហ៍ និ ងខសនការសករមភាពម្បចំឆ្នំខអាយោនម្បសិទិភា
ធ ព



ធានារាល់សករមភាពគខម្ោងទំងអ្ស់ម្តូវានបំ ខពញខៅតរខពលខវល្លកំណត់



សម្របសម្រួល និងកស្កងសរតថភាពម្កុរខគលខៅកនងសហគរន៍



សតល់បខចេកខទសគំម្ទ និងខចករ ំខលកចំ ខណុះដឹងជារួ យម្កុរជនបខងាគលខយនឌ័ រ ម្កុរយវជន ម្កុ រ ស្តសតី
ខដើ របី ខរៀបចំ សករម ភាព ដូ ច ជា ខវទិ កាស្កធារណៈ យទធ នាការកន ងបញ្េប់ អ្ំ ខពើ ហឹ ងាម្បឆ្ំង ។ល។

រាយការណ៍និងការតរោនម្តួតពិនិតយ


ខរៀបចំ ខសនការម្បចំសាតហ៍

និងម្បចំម្តី ោសខៅតរខសនការម្បចំឆ្នំថ្នគខម្ោង

និងតរោនរាល់

សករមភាពគខម្ោងខដលខម្គងទក។


ខរៀបចំ ខសនការងវ ិកាសករមភាព ម្តួតពិ និតយ និងតរោនការចំណ្តយងវ ិកាម្បកបខោយគណខនយយភាព



ខរៀបចំ រាយការណ៍សករមភាព ម្បចំឆោស និ ងម្បចំឆ្នំ និ ងចូ លរួរកនងកិ ចេម្បជំ នានាពាក់ ព័នធនឹងគខម្ោង



ខរៀបចំទកោក់ទិនន
ន ័ យពត៌ោន ឯកស្ករ និងករណីសិកាខសេងៗ

បទពិដោធន្៍ ន្ិង្សម្តថ ភាព


ធាាប់ ោនបទពិ ខស្កធន៍ ខធែើការជារួ យសហគរន៍ និងអាជា្ធររូ លោាន ដួចជាសម្របសម្រួល ខរៀបចំការ
ម្បជំ /កិ ចេ
េ ិ ភាកា និ ងបទពិ ខស្កធន៍កងការខរៀបចំ
ន
ខវទិ កាស្កធារណៈនិ ងសករមភាពសិកាខសេងៗ



ោនចំ ខនុះដឹ ងទក់ ទងនឹ ងខយនឌ័ រ សិទិរ
ធ នសេ និងការងារអ្េិ វឌឍន៍ សហគរន៍



ោនឥរ ិោបងវ ិជជោន ោនទំនួលេសម្តូវេពស់ និ ងោនការតំងចិតត



ោនឆនទៈកនងការខធែើការងារខដើ របីបញ្េប់រាលទំរង់ ថ្នអ្ំ ខពើ ហិងាម្បឆ្ំងស្តសតីខេទ និងកោរ ខលើកករពស់សរភាព
ខយនឌ័រ និ ងគំម្ទភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្តសតី



ជាបគគលគំ រល
ូ ស
ែ ម្ោប់ កោរនិ ងរនសេខៅកនងសហគរន៍ ខដលោនអាយចប់ ពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នំ



ោ៉ា ងខោចណ្តស់ ោនសញ្ញាប័ ម្តទតិ យេូរិ ឬកម្រិ តម្បោក់ ម្បខហល



ោនជំ នាញកនងទំ នាក់ទំនងជាភាស្កខេមរទំងសរខសរនិងនិ ោយ និងអាចខម្បើម្ាស់ភាស្កអ្ង់ខគាសានេាុះ



ោនចំ ខនុះដឹ ង និងខម្បើ ម្ាស់កំ ពយូទ័ រ Microsoft office ាន

រដបៀបក្នុង្ការដាក្់ពាក្យ៖
ខបកខជនចប់ អាររមណ៍

អាចខស្ើ

CV

និង

លិេិតចំណ្តប់ អាររមណ៍ការងារ

(Cover

sreynich.k@women-peacemakers.org ឬទំ នាក់ ទំនងតរទូ រស័ពទ ០៧០ ៣៦៩ ៥៧៧។
ថ្ងៃកំណត់ឈប់ទទួលពាកយខៅថ្ងៃទី ២២ ខេរីនា ឆ្ន២
ំ ០១៩ នាខោ៉ា ង ៥.០០ នាទីល្លៃច។

letter)

រកកាន់ អ្ី ខរ៉ា ល៖

