
 
 

   فرصة عمل
المجاالت   مدينة الموصل في  حاجتها الى مدربين في المركز االجتماعي في  عنتعلن    ( منظمة اإلعمار والتطوير وصحة المجتمعREACHمنظمة )

 : التالية

 الخياطة نسائية. مدربة  .1

 مدرب الحالقة الرجالية. .2

 صالون. مدربة .3

 مدرب/ مدربة موسيقي )بيانو(.   .4

 مية . المدرس/ مدرسة محو ا  .5

 مدرب/مدربة رسم.  .6

 مدرس/ مدرسة تعليم الكمبيوتر للبالغين.  .7

 نكليزية للبالغين. اللغة االمدرس/ مدرسة  .8

 مدربة رياضة )لياقة بدنية( للنساء. .9

 مدرب رياضة )لياقة بدنية( للرجال.   .10

 الحرف اليدوية. مدربة /مدرب .11

 مدرب تايكواندو.   .12

 مدرس مادة الفيزياء. .13

 مدرس مادة الكيمياء.  .14

 مدرس مادة الرياضيات. .15

 مدرب/ مدربة صنع الحلويات. .16

 مدربة طبخ. .17

 مدرب/ مدربة اسعافات اولية.  .18

 . GBVمدرب/ مدربة  .19

 مدرب/ مدربة حماية الطفل.  .20

 مدرب/ مدربة تغذية.  .21

 مدرب صيانة السبالت. .22

 ف المحمولة.مدرب صيانة الهوات .23

 

 الشروط والمؤهالت:  

 ان يكون حامال لشهادة بكلوريوس او دبلوم او خبرة جيدة في المجال المذكور.  •

 خبرة في العمل ال تقل عن سنتين. •

 قدرة ترتيب دوام مع دوام المركز.  •

 االنجليزية. و الكردية  لغتينفي  خلفية في تعليم أفضلية لمن لديه يجيد/تجيد اللغة العربية و •

 .45-22ال يتجاوز العمر مابين  •

 .البريد االلكتروني التاليارسال السيرة الذاتية الى يرجى للراغبين 

supply@reach-iraq.org 

 التالي:  وانحسب العن موصلاو  مراجعة المركز

 .ابي طالب(مركز الموصل ) الجانب االيسر/ حي القادسية الثانية/ سايدين المولى/مقابل جامع علي بن 



 
 

 . (07735477880رقم الهاتف ) 

 مساءا 5:00قبل أو في ساعة  )2020/  08/  71) هي اخر موعيد لتقديم 

    .  تجاهله سيتملو ال  ,( في االيميلSubject  -مالحظة / يرجى كتابة عنوان الوظيفة المقدمة في خانة )موضوع  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Job Opportunity  
Our Organization, REACH (Rehabilitation, Education and Community Health) NGO, is announcing of 

seeking Trainers as per below fields: 

1. Female sewing trainer. 

2. Men's barbering trainer. 

3. Salon trainer. 

4. Music instructor male/female (piano). 

5. Literacy teacher male/female. 

6.  drawing Teacher male/female. 

7.  computer skills Trainer male/female for adults. 

8. English language Trainer male/female for adults. 

9. Sports trainer-Female (fitness) for women. 

10. Sports Trainer-Male (fitness) for men. 

11. Handicraft skills Trainer male/female. 

12. Taekwondo coach. 

13. Physics lesson teacher. 

14. Chemistry lesson teacher. 

15. Mathematics lesson teacher. 

16. confectionery skills trainer male/female. 

17. Cooking Instructor-Female. 

18. First aid coach, male/female. 

19. GBV coach male/female. 

20. Child protection trainer, male/female. 

21.  Nutrition coach, male/female. 

22. Air conditioner maintenance trainer-Male. 

23. Mobile phone maintenance trainer-Male 

 

Qualifications and Conditions: 

• Has bachelor or diploma or good experience in mentioned fields 

• At least 2 years’ experience. 

• Time arrangement with Community center working hours. 

• Fluent in Arabic language and those more preferred who has teaching background in both 

Kurdish and English languages. 

• His/her age shall be between 22-45 years. 

 



 
 

 
Who is interested must send her/his CV to below Email: 

supply@reach-iraq.org 

 

or sending his/her CV by visiting Our Community Center as per below address: 

left side, Second Qadsiyah zone, opposite Ali ibn Talib Mosque, Mosul City. 
Phone number:0773 547 7880 
Last Date for receiving CVs is 17-August-2020 before or at 5:00 pm. 

   

Note/Pease write down your field title in the subject line of the email, unless will be dismissed. 
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