
 

           Job Announcement 

Job Title Agricultural Engineer Reports to Supervisor 

Work Type Service contract Location Kirkuk 

No. of Vacancies  1 Deadline to Apply 22/August/2021 
 

Duties and Responsibilities 

1- Supporting farmers in agricultural projects and irrigation systems 
2- Giving agricultural training 
3- Provide technical expertise and advise for landowners and farmers on how to make the most effective use of 
the land and supplies, as well as an optimal business strategy. 
4- Communicate and respond to the beneficiaries’ questions to ensure the quality of the beneficiary’s production 
and guide them 
5- Record and document meetings and discussions with beneficiaries, their comments and feedback, to be 
included in weekly reports 
6- Provide weekly reports on monitoring activities, including the challenges they face and proposed solutions 
7- Communicate professionally and respectfully with all beneficiaries, local authorities and project staff 
8- Should be available for beneficiary’s telephone call and give them required information. 
9- Conduct field visits to farms to conduct analyses and collect data (such as crop yield, measuring, analyzing and 
interpreting data) and provide recommendations and hi/her advice for Farmers. 
10- Any other tasks required by line manager. 

 :الواجبات
  الري وانظمة   الزراعية المشاريع ل  وتشغي  تنفيذ في للفالحين الميدانية والمتابعة  االستشارة تقديم .1

 الحقل في التدريبية الدورات تقديم .2
 لألرض  فعالية االكثر االستخدام كيفية حول والمزارعين األراضي الصحاب المشورة وتقديم الفنية الخبرة توفير .3
  المثلى العمل استارتيجية إلى ،باإلضافة واإلمدادات .4
 وارشادهم  المستفيد إنتاج جودة من للتأكد المستفيدين أسئلة  على  والرد التواصل .5
 األسبوعية التقارير في إلدراجها ، والمالحظات والتعليقات  المستفيدين أسئلة وتوثيق تسجيل .6
 المقترحة والحلول تواجههم التي التحديات  ذلك في بما ،  المراقبة أنشطة عن أسبوعية تقارير تقديم .7
 المشروع  وموظفي  المحلية والسلطات المستفيدين جميع مع واحترام بمهنية التواصل .8
 المطلوبة المعلومات وإعطائهم  للمستفيد الهاتفية المكالمات على  لالجابة متاحا يكون ان .9

 ،  والقياس ، المحاصيل غلة مثل(  البيانات وجمع  التحليالت إلجراء المزارعين عمل لمكان ميدانية بزيارات القيام .10
 للمزارعين والمشورة التوصيات وتقديم) البيانات  وتفسير ، والتحليل .11
 المباشر  المدير قبل من يطلب أخرى مهام أي تنفيذ - .12

 

 

Qualification 

1-Supporting farmers in agricultural projects and irrigation systems 

2- Giving agricultural training 

3- Provide technical expertise and advise for landowners and farmers on how to make the most effective use of 

the land and supplies, as well as an optimal business strategy. 

4- Communicate and respond to the beneficiaries’ questions to ensure the quality of the beneficiary’s production 

and guide them 

5- Record and document meetings and discussions with beneficiaries, their comments and feedback, to be 

included in weekly reports 

6- Provide weekly reports on monitoring activities, including the challenges they face and proposed solutions 



 

7- Communicate professionally and respectfully with all beneficiaries, local authorities and project staff 

8- Should be available for beneficiary’s telephone call and give them required information. 

9- Conduct field visits to farms to conduct analyses and collect data (such as crop yield, measuring, analyzing and 

interpreting data) and provide recommendations and hi/her advice for Farmers. 

10- Any other tasks required by line manager. 

 . الري وانظمة   الزراعية المشاريع ل  وتشغي  تنفيذ في للفالحين الميدانية والمتابعة  االستشارة تقديم -1
 . الحقل في التدريبية الدورات تقديم -2

 لألرض  فعالية االكثر االستخدام كيفية حول والمزارعين األراضي الصحاب المشورة وتقديم الفنية الخبرة توفير -3
 . المثلى العمل استارتيجية إلى ،باإلضافة واإلمدادات .1
 . وارشادهم المستفيد إنتاج جودة من للتأكد المستفيدين أسئلة  على  والرد التواصل -4

 .األسبوعية التقارير في إلدراجها ، والمالحظات والتعليقات  المستفيدين أسئلة وتوثيق تسجيل -5
 .المقترحة والحلول تواجههم التي التحديات  ذلك في بما ،  المراقبة أنشطة عن أسبوعية تقارير تقديم -6

 .المشروع وموظفي  المحلية والسلطات المستفيدين جميع مع واحترام بمهنية التواصل -7

 . المطلوبة المعلومات وإعطائهم  للمستفيد الهاتفية المكالمات على  لالجابة متاحا يكون ان -8

 ،  والقياس ، المحاصيل غلة مثل(  البيانات وجمع  التحليالت إلجراء المزارعين عمل لمكان ميدانية بزيارات القيام -9
 .للمزارعين والمشورة التوصيات وتقديم) البيانات  وتفسير ، والتحليل

 المباشر المدير قبل من يطلب أخرى مهام أي تنفيذ -10
 

 

 

How to apply? 

please use the link below; First, copy the link and paste it into your browser, press enter 

fill out the job application form and upload your CV and click Submit  

   Link: https://ee.humanitarianresponse.info/x/tQp9c3aW 

Note: Only short-listed candidates will be contacted for an interview. 

REACH Organization is an equal opportunity employer. 

 

https://ee.humanitarianresponse.info/x/tQp9c3aW

