
 
 

 
 
 
 

 : الحمدانيةقضاء /نينوى محافظة في عامل((عمل  فرص

 
( برنامج  GIZ(، و ينفذ من قبل )BMZتم تمويل هذا المشروع من قبل الوزارة االتحادية االلمانية للتعاون االقتصادي و التنمية )

 . REACHمع منظمة ريج  بالشراكة(، P4Eأفاق العمل ) 

  نيالعائدو  الالجئين النازحين، ،(المحلين السكان) المضيف  بشكل مؤقت للمجتمع عملال فرص يوفر  هذا المشروع 

  حسب االماكن والنشاطات المذكوره ادناه. للعمل

 

  يرجى زيارة الربط االدنى للعمل، بالتقديم  يرغب من على
https://ee.humanitarianresponse.info/x/syiIPcVR 

 

 :مع استمارة التالية المستندات  من نسخة ارفاق المتقدم على يجب

 

 التموينية  البطاقة •

 أو البطاقة الوطنية   \الشخصية  األحوال هوية •

 .االجئ انك إذا واالقامة UNHCR لالجئين العليا المفوضية بطاقة •

 .العائلة في فرد ألي الخاصة االحتياجات ذوي هوية لألشخاص •

 .العائلة  من فرد ألي المزمنة األمراض مستمسكات •

 

 :العمل تفاصيل

 

 فقط.  يوما أربعون ٤٠ عملال ايام مدة  •

 ( ٤:٣٠-٨:٠٠) .الغداء  وقت خالل استراحة دقيقة ثالثون ٣٠ساعات(. ٨العمل ) ساعات  •

 .األمر تطلب إذا السبت ايام العمل احتمال مع الخميس إلى األحد من العمل: أيام  •

 عراقي( دينار ألف وعشرون خمسة (٢٥٠٠٠للعامل اليومي األجر  •

 عراقي( دينار ألف اربعين (٤٠٠٠٠لمراقب العمل  اليومي األجر •

 النقل والطعام على العامل نفسه.  •

 وصيانة لمحطة الماء في الحمدانية   وبستنةحمالت تنظيف  : الحمدانيةقضاء  / نينوى محافظة •
 

   :الحظاتم

 على المسافة مع االخرين.  ظجراءات الصحة والسالمة بمحمل الجد، وضع الكمامة والحفاأاخذ يجب على المتقدم  .1

 المنطقة. ة لساكني األولوي تعطى .2

 للتقديم. تشجعالخاصة  االحتياجات وذوي األناث  واألناث، للذكور التقديم فرصة .3

المدرجة في  االحتياجات و والمعايير  النقاط وفق ستكون أيضا بل المتقدم للعمل، لقبول ضمانا  ليست االستمارة ىءمل .4

 .استمارة الطلب

 . قفما فو ١٨يشترط ان يكون سن المتقدم  .5

 العمل. بيوم بدء ابالغهم سيتم قبولهم يتم ألذين .6

 اللغة العربية 

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


 
 

شهر   12ي اي زت خالل الجمنظمة  للذين شاركوا مسبقا في برامج النقد مقابل العمل او اقاربهم مع منظمة ريج او .7

 ليسوا بمؤهلين للتقديم. الماضية،

 عصرا    ٠٤:٠٠الساعة ,  2022آذار/مارس  30 في يوماخر يوم للتقديم سيكون  .8
 

  
 

 
 

Job Opportunity (Worker) in Ninewa Governorate/Hamdaniya District 

This project is financed by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ) 
and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) program 
“Employment Promotion for IDPs, refugees, returnees and socially deprived households in host 
communities (P4E – Prospects for Employment)” in partnership with REACH Organization.   

The project aims to help and support to bring temporary job opportunities for people from Host 
Community (HC), Internally Displaced People (IDP), Refugees and Returnees to work per the places and 
activities that mentioned below. 

Those wishing to apply can fill out this form below: 

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

Interested applicants should attach the following documents to the application form: 

• A copy of PDS form. 

• A copy of Personal ID / National ID. 

• Refugees should attach a copy of UNHCR card and Residence Card. 

• If the applicant or a member of the family is people with disability, documents to prove disability 

should be available.  

• Evidence if any member of the family has chronic disease. 

Working detail: 

• Working duration is (40 days). 

• Working hours is (8 hours) plus (30) minutes break time. (8:00-4:30) 

• Working days are from (Sunday through Thursday). Saturdays will be included in case of need.  

• Workers are paid (25.000 IQD) for each day of work. 

• Supervisors are paid (40.000 IQD) for each day of work. 

• Food and transportation are not provided. 

 

 

English Language 

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


 
• Ninewa Governorate/Hamdaniya District: Cleaning, gardening 

and maintenance of WTP in Hamdaniya.   

Other Notes: 

• Priority will be given to people from the same area. 

• Applicant must take health and safety procedures seriously, putting Mask on and maintaining 

distance with others. 

• The job opportunity is open to male and female. However, females and people with special needs 

are encouraged to apply. 

• Filling out the form is not only a guarantee of getting the job, but it will also be in accordance with 

the points, criteria, and needs listed on the application form. 

• The age of applicant must be 18 and above. 

• Qualified applicants will be notified prior to the start date of work. 

• Those who already participated in the Cash for Work program or relatives with REACH or GIZ 

during the last 12 months, are not eligible to apply. 

• The last day to apply will be on 30 March 2022 at 04:00 PM. 


