
Job Announcement 

Job Title 
Community Action 

Group (CAG) 
Report to Project Officer 

Work Type 

Full time 

Location 

East Mosul, West Mosul, Baashiqa (Al 

Hamdaniyah), and Northern Technical 

University 

No. of Vacancies 
16 Deadline to 

Apply 

24/11/2022 

 

Desired Skills and Experience: 

• A desire to gain experience in volunteering in a community center that promotes psychosocial well-being for 
different communities. 

• An interest in social cohesion and engaging IDPs, Refugees, and local community for positive social impact. 

• An interest in engaging people of all ages and backgrounds, IDPs, Refugees, and Host community. 
 

 .الرغبة في اكتساب الخبرة في التطوع في المركز االجتماعي يعزز الرفاه النفسي واالجتماعي للمجتمعات المختلفة •
 .االهتمام بالتماسك االجتماعي وإشراك النازحين والالجئين والمجتمع المحلي من أجل التأثير االجتماعي اإليجابي •
 االهتمام بإشراك الناس من جميع األعمار والخلفيات والنازحين والالجئين والمجتمع المضيف.  •

 

Duties and Responsibilities   

• Explain to beneficiaries the type of activities and register them to the activities as they require.  

• Distributes brochures and informational packets through a wide variety of venues. 

• The Outreach Volunteer will provide up to 20 hours a week (from Sunday to Thursday, and in total 77 hours 

throughout the month. The timing is flexible except for staff meeting. 

• Responsible to socialize with the community and to identify refugee, IDPs and host community needs. 

• Answers questions about the community center and provides help when necessary. 

• Report to social officer and psychosocial officer. 

• Attends and participates in meetings, training seminars and outreach activities as required. 

• Provide administration support to the community center team as needed. 

• Follow and abide by REACH child protection policies and code of conduct. 

• Well known and understanding of REACH procedures and policies. 

• Ability to follow instructions and collaborate with his/her supervisor. 

• Ability to plan and conduct recreational activities for children and women. 

• To maintain Confidentiality in the Workplace in terms of the community center and the beneficiaries. 

• Provide assistance to the implementation and development of planned activities within the framework of 

community member needs and participation.  

• Ability to join training courses that will be provided for this position. 

• Perform other related or office duties as needed. 

 شرح للمستفيدين نوع األنشطة وتسجيلهم في األنشطة حسب حاجتهم.  •

 توزيع الكتيبات والحزم اإلعالمية من خالل مجموعة متنوعة من األماكن. •

التوقيت مرنًا ساعة على مدار الشهر ، يكون  77ساعة في األسبوع )من األحد إلى الخميس ، وبإجمالي  20سيعمل متطوع التوعية ما يصل إلى  •

 باستثناء اجتماع الموظفين. 

 مسؤول عن االختالط مع المجتمع وتحديد احتياجات الالجئين والنازحين والمجتمع المضيف.  •

 اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالمركز االجتماعي وتقديم المساعدة عند الضرورة.  •

 ي.تقديم تقرير إلى المسؤول االجتماعي والمسؤول النفسي واالجتماع •

 يحضر ويشارك في االجتماعات والندوات التدريبية وأنشطة التوعية كما هو مطلوب.  •

 تقديم الدعم اإلداري لفريق المركز المجتمعي حسب الحاجة.  •

 متابعة وااللتزام بسياسات ريج  لحماية الطفل وقواعد السلوك.    •

 التعرف جيدا وفهم إلجراءات وسياسات ريج.  •

 والتعاون مع مشرفه.   القدرة على اتباع التعليمات •

 القدرة على التخطيط وتنفيذ األنشطة الترفيهية لألطفال والنساء..  •

 الحفاظ على السرية في مكان العمل من حيث المركز المجتمعي والمستفيدين . •

 تقديم المساعدة لتنفيذ وتطوير األنشطة المخطط لها في إطار احتياجات أفراد المجتمع ومشاركتهم.  •

 تحاق بالدورات التدريبية التي سيتم توفيرها لهذا المنصب. القدرة على االل •

 أداء واجبات أخرى ذات صلة حسب الحاجة.  •



 

Qualifications 

• Demonstrate good knowledge, communication, and problem-solving skill. 

• Good communication skills.  

• Conducts self in a mature and responsible manner.  

• Reliable, with good time management skills.  

• Ability to deal with potentially stressful situations.  

• Flexible/adaptable.  

• Willing to work in teams and ability to work well in groups. 

• Demonstrated attention to details, ability to follow procedures, acts independently and cooperatively 

with team members is required.  

• Have knowledge of basic computer skills (Email, excel, word processing, internet searches) 

• To be guided by the principle of (Impartiality, humanity, neutrality, independence, partnerships, and 

intercultural understanding) in all activities. 

• Able to communicate effectively with diverse people. 

• Ability to give and receive feedback. 

• Willing to participate in order to implement outdoor activities. 

• Ability to delegate, public speaking ability and ability to communicate effectively. 

• Understanding of the importance of confidentiality 

ي التواصل ومهارة حل المشكالت.  •
 
 القدرة الجيدة ف

 مهارات التواصل الجيد.  •

 الترصف بطريقة ناضجة ومسؤولة.  •

ي إدارة الوقت.  •
 الثقة ، مع مهارات جيدة ف 

 القدرة عىل التعامل مع المواقف المسببة للتوتر.  •

 المرونة/ قابل للتكيف.  •

ي مجموعات.  •
ي فرق والقدرة عىل العمل بشكل جيد ف 

 االستعداد للعمل ف 

 اء الفريق مطلوب. أظهر االهتمام بالتفاصيل ، والقدرة عىل اتباع اإلجراءات ، والعمل بشكل مستقل وتعاون مع أعض  •

نت(  • ي ، إكسل ، معالجة النصوص ، عمليات البحث عىل اإلنبر
ون  يد اإللكبر  لديهم معرفة بمهارات الكمبيوتر األساسية )البر

ي جميع األنشطة.  •
اكة ، التفاهم بي   الثقافات( ف  شاد بمبدأ )عدم التحب   ، اإلنسانية ، الحياد ، االستقالل ، الشر

 االسبر

 بشكل فعال مع مختلف الناس.  قادرة عىل التواصل •

 القدرة عىل إعطاء المالحظات وتلقيها.  •

ي الهواء الطلق.  •
 عىل استعداد للمشاركة من أجل تنفيذ األنشطة ف 

 القدرة عىل التفويض والقدرة عىل التحدث أمام الجمهور والقدرة عىل التواصل بشكل فعال.  •

 فهم أهمية الشية.  •

 

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/ZpjPhXvP   

            Note:  

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

REACH Organization is an equal opportunity employer. 

 

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

