
 

 



 

بطاقة الوصف الوظيفي 

 بياانت الوظيفة:  أوًال 
  رقم الوظيفةمدير التطوع  ادلسمى الوظيفي

 إدارة التطوع القسم إداري الفئة الوظيفية
 .اإلشراف على مجيع مهام إدارة التطوع والعاملني فيها ومدراء الفرق التطوعية وادلتطوعني  الغرض من الوظيفة

 ملخص الوظيفة 
القيام بدور اجلمعية حنو تعريف اجملتمع برسالتها وأىدافها من خالل نشر ثقافة العمل التطوعي وإشراك ادلتطوعني يف أعماذلا وتوفري البيئة 

 .ادلالئمة للتطوع وادلشاركة الفاعلة يف الربامج واالعتناء ابدلوارد البشرية التطوعية 
 :العالقات التنظيمية الر سية:  اثياًال 

 التنفيذيادلدير  املسؤأل املباشر

املوظفون التابعون إدارايًال 
 لشاغل الوظيفة

 منسقة تطوع 2منسق تطوع  1

3  4  

: املهام أالصالحيات:  للاًال 

م  
دلها

ا

 وضع اخلطة السنوية وميزانية وحدة التطوع  1
 التخطيط لوحدة التطوع وادلشاركة يف خطط اجلمعية اإلسرتاتيجية والتشغيلية 2
 نشر ثقافة التطوع داخل اجلمعية وخارجها ابلتعاون مع اإلدارات واألقسام األخرى 3
 أتىيل العاملني داخل اجلمعية على التعامل مع ادلتطوعني 5
  التطوعية وتسويقها ابلتعاون مع إدارة اإلعالم تصميم األدوارحتديد االحتياج التطوعي مع اإلدارات ادلوازية و 6
 مراجعة الفرص التطوعية  7
 إجراء ادلقابالت الشخصية مع ادلتطوعني والرتشيح حسب ادلعايري ابلتعاون مع اإلدارات ادلوازية  8
 تسكني ادلتطوعني وتسجيلهم ابجلمعية 9
 القيام بعملية التوجيو للمتطوعني وهتيئتهم للعمل ابإلدارات ادلعنية 10
 اإلشراف على العاملني يف إدارة التطوع و تقييم مدى حتقيقهم ألىدافهم الوظيفية  11
 ادلشاركة يف تقومي أداء ادلتطوعني وإعداد التقارير الالزمة  12
 متابعة إجراءات اإلشراف والدعم وضمان سريمها ابلطريقة ادلتفق عليها 13
 القيام بعمليات وإجراءات التقدير والتكرمي للمتطوعني 14
 عمل مقياس للمتطوعني ادلنسحبني وقياس مستوى رضا ادلتطوعني، وحصر مالحظاهتم ووضع اخلطط التصحيحية ذلا  15
 دراسة احتياج ادلتطوعني والعمل على توفريىا 16
 التأكد من توفر مجيع اإلجراءات القانونية الالزمة للمتطوعني لتأديتهم مهامهم التطوعية ابلتنسيق مع اجلهة ذات العالقة ابجلمعية  17



 

 تبسيط اإلجراءات وتطويرىا ومراجعتها دورايً  18
 وضع األدوار واألىداف اخلاصة بوحدة التطوع  19

 الصالحيات

 إجراء ادلقابالت الشخصية مع ادلتطوعني والرتشيح حسب ادلعايري 1
 التواصل ادلباشر مع ادلتطوعني للتأكد من حالة ادلتطوع 2
 تسكني ادلتطوعني على الفرص 3
 توقيع االتفاقية مع ادلتطوعني  4
 اإلشراف عل الفرق التطوعية  5
 دراسة طلب انضمام الفرق التطوعية للجمعية ورفع توصيات عليها  6
 اإلشراف على تكوين شراكات تطوعية مع اجلهات اليت تعىن ابلعمل التطوعي  7

: العالقات الوظيفية أاملهام اخلاصة: رابعاًال 
اوتصاوت الداخلية 

 املطلوبة للعمل
  3 ادلدير التنفيذي  1
  4 مجيع إدارات وأقسام اجلمعية 2

اوتصاوت اخلارجية 
 املطلوبة للعمل

  3 منصة العمل التطوعي  1
  4 التواصل مع مدراء وحدة التطوع ابجلمعيات األخرى  2

: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة: خامساًال 
 ( سنتان2خربة يف العمل اخلريي )أو بكالوريوس  2 ( سنوات (س5خربة يف العمل اخلريي )دبلوم  1 مؤهالت

 معارف
 ادلعرفة بنظام الوزارة يف التطوع 2 معرفة األنظمة العامة يف اجلمعيات ابدلملكة 1
  4 معرفة أنظمة وسياسات اجلمعية  3

 (بكالوريوس) سنتان 2أو خربة يف العمل اخلريي  2 (دبلوم) سنوات 5خربة يف العمل اخلريي  1 خربات

 مهارات
 التقنيةمهارات التعامل مع  2 التواصل الفعال مع اآلخرين 1
 االشراف على الفرق التطوعية 4 حتفيز فريق العمل  3

 :معايري  داء الوظيفة: خامساًال 

 معايري التقييم
 نسبة االحتفاظ ابدلتطوعني 2 عدد الفرص التطوعية  1
 العائد االقتصادي  4 عدد ادلتطوعني 3

  2 وحدة التطوع تقارير  1 التقارير
اعتماد بطاقة الوصف 

اعتماد مراجعة  إعداد
  بت بن انصر العتييب  مجال بن صاحل النهاري عبدالرمحن بن محدان الزهراين  

 



 

 بياانت الوظيفة:  أوًال 
  رقم الوظيفة ـة التطوع /منسق ادلسمى الوظيفي

 إدارة التطوع القسم إداري الفئة الوظيفية
 إدارة الفعاليات واألعمال التطوعية والتنسيق والتخطيط ذلا  وجدولتها ومتابعة تنفيذىا   الغرض من الوظيفة

 .القيام جبميع ادلهام اإلدارية وتقدمي الدعم دلدير وحدة التطوع والتنسيق اإلداري بني الوحدة ومجيع اإلدارات ابجلمعية   ملخص الوظيفة 
 :العالقات التنظيمية الر سية:  اثياًال 

 مدير وحدة التطوع  املسؤأل املباشر
: املهام أالصالحيات:  للاًال 

 ادلهام 

 متابعة أداء ادلتطوع وساعات التطوع وإصدار الشهادات للمتطوعني  1
 إجراء ادلقابالت الشخصية مع ادلتطوعني والرتشيح حسب ادلعايري ابلتعاون مع اإلدارات ادلعنية 2
 تسكني ادلتطوعني وتسجيلهم رمسياً ابجلمعية 3
  ادلتطوعني للفرص التطوعية ذتوثيق تنفي 4
 التواصل مع ادلرشحني من ادلتطوعني احملتملني على الفرص التطوعية  5
 ادلشاركة يف التخطيط وإعداد الربامج إلدارة التطوع   6
 التواصل مع ادلتطوع ومدير التطوع يف الوحدة حلل اإلشكاالت ويف حاالت الطوارئ  7
 رفع التقارير الالزمة دلدير وحدة التطوع  8
 التأكد من توفر إجراءات األمن والسالمة الالزمة للمتطوعني ضمن الفرص ادلعدة  9
 تصميم وتنفيذ خطة تسويق الفرص التطوعية للشرائح ادلستهدفة ابألدوات والوسائل ادلناسبة وادلراجعة والتقييم ذلذه اخلط   10
  واألعمال  تإعداد التقارير الشهرية والسنوية ابإلجنازا 11
 إدارة الزايرات واستقبال ضيوف وحدة التطوع وتقدمي الربامج ادلناسبة ذلم  12

 الصالحيات
 إجراء ادلقابالت الشخصية مع ادلتطوعني والرتشيح حسب ادلعايري 1
 االحتياج الوظيفي للتطوع  للتأكد من مدراء اإلداراتالتواصل ادلباشر مع  2
 تسكني ادلتطوعني على الفرص بعد فرزىم  3

: العالقات الوظيفية أاملهام اخلاصة: رابعاًال 
اوتصاوت الداخلية 

 املطلوبة للعمل
  3 مدير وحدة التطوع   1
  4 مجيع إدارات وأقسام اجلمعية 2

اوتصاوت اخلارجية 
 املطلوبة للعمل

  3 منصة العمل التطوعي  1
2  4  



 

 

 

 
 

: املواصفات املطلوبة لشاغل الوظيفة: خامساًال 

 مؤهالت
 (سنةخربة يف العمل اخلريي )أو بكالوريوس  2 ( سنوات (س3خربة يف العمل اخلريي )دبلوم  1
3  4  

 معارف
 ادلعرفة بنظام الوزارة يف التطوع 2 معرفة األنظمة العامة يف اجلمعيات ابدلملكة 1
  4 أنظمة وسياسات اجلمعية  3

 خربات
 (بكالوريوس) سنةأو خربة يف العمل اخلريي  2 (دبلوم) سنوات 3خربة يف العمل اخلريي  1
3  4  

 مهارات
 التعامل مع برامج احلاسب االيل 2 الفاعلية وادلبادرة 1
 سرعة االجناز والدقة يف البياانت 4 القدرية على تنظيم االجتماعات واعداد التقارير 3

 :معايري أداء الوظيفة: سادساً 
 

 معايري التقييم
 نسبة االحتفاظ ابدلتطوعني 2 عدد الفرص التطوعية  1
 العائد االقتصادي  4 عدد ادلتطوعني 3
   االحتياج الوظيفي للفرص التطوعية  5

 التقارير
  وحدة التطوعتقارير 2  ادلتطوعنيإجنازاتتقارير  1
3  4  

اعتماد بطاقة الوصف 
اعتماد مراجعة  إعداد

  بت بن انصر العتييب   مجال بن صاحل النهاري عبدالرمحن بن محدان الزهراين   


