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)تعداد( مسؤول تحقق  

 

كيلس، أضنة مع إمكانية السفر   شانلي أورفة،  هاتاي، غازي عينتاب، مرسين،  إسطنبول، :العملمكان 

 لمواقع أخرى. 

أشهر )بناء على موعد بداية التوظيف والموقع( 10-6: المدة  

 

حن:نمن   

تعمل على خلق فرص العمل وتحفيز النمو   2004تأسست في منظمة غير ربحية  بيلدنغ ماركتس 

بناء وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة   و  من خالل إيجاد في البلدان المتأثرة باألزمات االقتصادي 

شركة صغيرة  00032بسالسل التوريد واالستثمار وفرص النمو. لقد قمنا ببناء شبكة تضم أكثر من 

مليار   1.3فرصة عمل وساهمنا في كسب  00070من  ومتوسطة تم التحقق منها وساعدنا في خلق أكثر

يقع مقر بيلدنغ ماركتس في نيويورك   . كل من أفغانستان، هايتي، تيمور الشرقية، وليبيريادوالر من العقود 

 وتعمل على برامج في كل من األردن، ميانمار، وتركيا.  

   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: 

www.buildingmarkets.org 

https://entrepreneurs.buildingmarkets.org 

 

 نبذة عن الشاغر الوظيفي

لصغيرة والمتوسطة في تركيا.  مسؤول التحقق هو نقطة االتصال بين المنظمة وعمالؤها من الشركات ا

مسؤول التحقق من القيام بزيارات ميدانية، فضال عن القيام بالمكالمات الهاتفية  بشكل رئيسي سيقوم 

وإبقاء   ومتابعتها وجمع بيانات عن األعمال التجارية وتقديم رؤية بيلدنغ ماركتس وأهدافها وخدماتها

 التواصل معهم لتسهيل وصول الخدمات المقدمة. 

 

وليات والمهام:المسؤ  

القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية. -  

التواصل عن طريق الهاتف مع الشركات.  -  

وصف مهمة بيلدنغ ماركتس وأهدافها ومشاركة مجموعة الخدمات التي تقدمها.  -  

http://www.buildingmarkets.org/
https://entrepreneurs.buildingmarkets.org/
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لجهاز  إجراء مقابالت مع مالكي ومديري األعمال التجارية باستخدام استبيان بيلدنغ ماركتس عن طريق ا-

 اللوحي.  

  تسليم المعلومات بعد المقابالت مع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مدير األبحاث في بيلدنغ ماركتس-

لتسهيل إيصال الشركات بالخدمات المستهدفة.    حسب الحاجة ولمدير تطوير األعمال والمدراء اآلخرون  

رة والمتوسطة في مدنهم، والمساعدة في  الحفاظ على العالقات اإليجابية المستمرة مع الشركات الصغي-

 جهود تطوير األعمال في تلك المدن،حسب الحاجة.  

والغرض من اإلستبيان لضمان أكبر قدر من   فهم االسئلةالمساهمة في نجاح عملية جمع البيانات من خالل -

 كفاءة المعلومات ودقتها.  

المساعدة في عملية إدخال البيانات والتأكد من صحتها.  -  

غ ماركتس. نفي التعامل مع شركاء وعمالء بيلد االحترافيةالعمل ضمن فريق عمل إيجابي وإظهار -  

 

 المؤهالت  

سنوات في إجراء اإلستبيانات    3-2ثانوية مع خبرة عمل ذات صلة شهادة جامعية ذات صلة او شهادة -

 والمقابالت. 

وجود الجنسية التركية -  

المملوكة من قبل مجتمعات    السورية اووالصناعية وجود معرفة أو اهتمام بمجتمع األعمال التجارية -

 الالجئين.  

الطالقة في اللغة العربية والتركية أو العربية واإلنكليزية.  -  

لثقة ومهارة التعامل مع اآلخرين والقدرة على التفاعل مع جميع مستويات مدراء األعمال والشركات  ا-

الحكوميين.    والموظفين  

بالتفاصيل.   واالهتماممهارات تنظيمية قوية -  

القدرة على تمثيل بيلدنغ ماركتس بدقة وباحترافية.  -  

تركيا الدافع القوي لتعزيز تطوير القطاع الخاص في -  

والتصرف بنباهة.  روح المبادرة -  

الفهم األساسي لإلستبيانات والتعداد وعملية إدخال البيانات.  -  

مهارات تواصل جيدة وخبرة في التواصل بين ثقافات متعددة.  -  

اإلبداع والقدرة على تطبيق المهارات في بيئة محدودة الموارد.-  
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 تاريخ إغالق الطلب: 

اجعة الطلبات بشكل مستمر.  سيتم مركانون األول.  31  

 تاريخ إنتهاء الطلب 

إلى  الدوافع  للتقدم للشاغر الوظيفي يرجى إرسال السيرة الذاتية مع رسالة   

vacancies@buildingmarkets.org 

 مع كتابة اسم الشاغر في سطر العنوان:  

Verification officer-Turkey  
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