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 دعوة إلى الترشح لوظيفة

 مسؤول اتصاالت وصحافة 

 

اتصاالت وصحافة )ة(  بتعيين مسؤول  بمصر  الفرنسي  المعهد  تحت إشراف يقوم  . وسوف ي)ت(عمل 

المديرة المساعدة للمعهد الفرنسي بمصر. يقوم المسؤول )ة(    –المستشارة المساعدة للتعاون والنشاط الثقافي  

العالقات  عن  مسؤوال  سيـ)ت(كون  كما  وبتنسيقها،  بمصر  الفرنسي  المعهد  التصاالت  تصور  بوضع 

 الصحافية بالمعهد الفرنسي بمصر. وسيعمل بالتنسيق الوثيق مع القسم الصحافي بسفارة فرنسا. 

 

 افة هي كالتالي:مهام مسؤول )ة( االتصاالت والصح

وضع تصور لسياسة ومنهجيات االتصاالت بالمعهد الفرنسي بمصر وتنسيق تنفيذها على صعيد  .1

سيماالمعهد ال  الخصوص   ،  وجه  على  وتدريبها،  وتحريكها  للفرق  النصح  توجيه  خالل  من 

 مرجعياتها في االتصال. 

نشرات إعالنية،  ، كتيبات،  )بيانات صحافيةتنسيق إنتاج المواد الخاصة باالتصال بأنواعها كافة   .2

معهد  بوستات إنترنت، شبكات اجتماعية، فيديوهات، إلخ...( مع األقسام المختلفة ومقدمي الخدمة لل

المصورين  الجرافيك،  مصممي  التعاون،  اللغة،  دورات  الثقافي،  )القسم  بمصر  الفرنسي 

الفوتوغرافيين، االستشاريين، إلخ( موليًّا اهتماًما خاًصا للفعاليات المنظمة من قبل المعهد الفرنسي 

 بمصر. 

محتوى    إحياءتولي "إدارة مجتمع" الشبكات االجتماعية وإحياء منصات المعهد الفرنسي بمصر.   .3

اإللكتروني،   بالموقع  خاص  اهتمام  ) وإعارة  االجتماعية  ، linkedin  ،facebookالشبكات 

Instagram  ،youtube  ،اإلخبارية النشرة  األجندة،  لمجمل (،  جلية  رؤية  تحقيق  بهدف  وذلك 

 أنشطة المعهد الفرنسي بمصر على مواقعه المختلفة. 

تنميتها. .4 على  والعمل  المصرية  والصحافة  بمصر  الفرنسي  المعهد  بين  العالقات  يقوم    مواصلة 

الفعاليات  إبان  الصحافة  استقبال  يتولى  كما  للمعهد،  اإلعالمية  االتصاالت  بتنمية  )ة(  المسؤول 

 ها بأنشطة المعهد، مع قيامه )ها( بتحرير البيانات الصحافية.وإخطار

 تولي إدارة فريق االتصال وكذلك إدارة ميزانية القسم.  .5

 

العمل  بإدارة فريق  محيط  )ة(  المسؤول  يقوم  اآلن  :  /  مكون من  حتى  فوتوغرافي  دولي، مصور  متطوع 

 مصور فيديو، وفي بعض األحيان متدرب.  

 

 : في أقرب وقت.موعد استالم الوظيفة،  2023يناير   15:  طلبات الترشيحآخر موعد لتقديم 

 

 ساعة في األسبوع(.  39، قابل للتجديد، دوام كامل )محدد المدة: عقد محلي نوع العقد

 المعهد الفرنسي بمصر.وفقا لجدول الرواتب المعمول به في  الراتب:

 

 : الصفات المطلوبة

 جاهزية، قدرة كبيرة على العمل -
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 إقامة عالقات طيبة، القدرة على العمل في إطار فريق وإحياء مشروعات  -

 القدرة على االستباق والتخطيط ووضع األولوية للملفات  -

 جدية في المنهج وقوة االقتراح وروح المبادرة  -

 قدرة جيدة على التحرير بالفرنسية  -

 

 : الشهادات والكفاءات

 ( من إعالم أو ما يعادله 5)ثانوية عامة +  حاصل على -

- ( بمستوى  الفرنسية  اللغات  )B1إجادة  بمستوى  االنجليزية   ،)B1  كتابة األم(  )اللغة  والعربية   )

 وشفاهة. وعند تعادل طلبات الترشيح، إجادة اللغة الفرنسية ستكون عامال حاسما. 

 

 خبرة مطلوبة في مجال االتصال )قطاع عام أو خاص( 

 

 على    2023يناير  15، برجاء إرسال ملف الترشيح قبل  لتلبية هذا العرض

Ife.recrute@ifegypte.com  برجاء ذكر "طلب ترشيح لوظيفة مسؤول اتصال  اإليميل. في موضوع ،

 لف الترشيح بصورة إلزامية على: وصحافة(. يتعين أن يشتمل م

 سيرة ذاتية بالفرنسية أو االنجليزية،  -

 خطاب تحفيز بالفرنسية أو االنجليزية،  -

 على شهادة حاصل عليها المتقدم. أل ورة ضوئية ص -
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