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 .1مقدمة
مشروع "االنتعاش االقتصادي في قطاع غزة – املرحلة الثانية" هو مشروع تنفذه الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالشراكة مع
مؤسسة أوكسفام وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية (دانيدا) ،حيث يهدف املشروع إلى املساهمة في تعزيز سياسة التنمية
االقتصادية في قطاع غزة ،والتمكين االجتماعي واالقتصادي للشباب وصغار املنتجين واملصنعين في قطاع الزراعة واأللبان باإلضافة إلى
شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في قطاع غزة وذلك من خالل:
 معالجة نقاط الضعف في أنظمة السوق تعزيز سبل عيش بديلة وفرص توليد الدخل في األراض ي الفلسطينية املحتلة زيادة املشاركة في أنظمة السوق للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم واملنتجين واملصنعين وأصحاب املشاريع اإلناث والذكور فيقطاع غزة.
يشتمل املشروع على تنفيذ برنامج ما بعد االحتضان متكامل لدعم الرياديين والرياديات في مجال تكنولوجيا املعلومات من خالل تطوير
أفكارهم اإلبداعية وتحويلها إلى منتجات تلبي احتياجات السوق ،وذلك من خالل احتضان عدد من الشركات الريادية ملدة  3شهور ابتداء
من شهر مايو  2017وحتى شهر يوليو .2017
يتركز عمل االستشاري على توجيه املشاريع الريادية وتقديم االستشارات التسويقية الالزمة في مجال وسائل التواصل االجتماعي املختلفة
واالعالم الجديد بما يخدم وصول مخرجات هذه املشاريع الي سوق العمل والذي سيحقق االستدامة لهذه املشاريع

 .2املهام واملسؤوليات
 مراجعة واعتماد الخطة التسويقية لكل مشروع ريادي وعمل التوصيات الالزمة حول ألية تنفيذ هذه الخطة.
 تقديم التوجيهات الالزمة لالستفادة من وسائل التسويق االلكتروني في الوصول الى الفئة املستهدفة لكل مشروع ريادي.
 تقديم خدمات استشارية إعالمية للمشاريع الريادية حسب مجال عمل كل شركة وحل العقبات التي تواجه عملهم.
 دعم ومساعدة املشاريع الريادية في الترويج بشكل فعال ملنتجاتها من خالل استخدام التقنيات الحديثة في التسويق
االلكتروني.

 .3الخبرات واملؤهالت
 بكالوريوس في إدارة األعمال او عالقات عامة أو تخصص آخر ذو عالقة ،يفضل درجة ماجستير فأكثر.
 خبرة عملية ال تقل عن  3سنوات في مجال التسويق االلكتروني والعالقات العامة.
 خبرة عملية ال تقل عن  3سنوات في العمل مع املشاريع الريادية (تدريب –ارشاد – استشارات).
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 .4تقديم العروض
 تقديم عرض فني يوضح منهجية وآلية تنفيذ  56ساعة عمل لعدد  8مشاريع ريادية محتضنة.
 تقديم عرض مالي (بعملة الشيكل) يوضح تكلفة ساعة العمل ،على أن يكون السعر واحد موحد يشمل كافة التكاليف.
 يحق التقدم للمهتمين كأفراد أو كفريق عمل.
 إرفاق الوثائق الثبوتية والتي تشمل (السيرة الذاتية -صورة الهوية-صور الشهادات الجامعية -صور شهادات الخبرة).
ّ
 تسلم العروض املالية والفنية في ظرف مغلق وموقع في مقر حاضنة يوكاس التكنولوجية (الطابق الخامس-مركز خدمة
املجتمع – شارع الصناعة خلف صيدلية د .ماجد– هاتف 2824495داخلي .)140
 لن يتم النظر في العروض الغير مستوفاة للشروط أعاله.
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 .5املخرجات
 االشراف على ترويج منتجات ثمانية مشاريع ريادية من خالل استخدام التقنيات الحديثة في التسويق االلكتروني.
 إنهاء  56ساعة عمل.
 تقديم تقرير شهري يوضح املهام التي تم إنجازها ،باإلضافة إلى تقييم تقدم العمل لدى املشاريع الريادية املحتضنة.
 تقديم تقرير ختامي يشمل املهام التي تم انجازها ،تقييم املشاريع الريادية املحتضنة ،الدروس املستفادة والتوصيات

 .6تفاصيل التعاقد
 املسمى الوظيفي :استشاري في مجال التسويق االلكتروني.
 نوع العقد :مقطوع-دوام جزئي بنظام الساعة.
 مدة العقد56 :ساعة عمل سيتم جدولتها خالل الفترة من  2017/05/31إلى .2017/07/31
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