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 V.1 –عملية التوظيف 

 عملية التوظيف

 خطوات 10والتأكيد والـ  االعتماد

فق وتنمية الفريق وتهدف هذه الوثيقة إلى جعل عملية التوظيف متسقة لجميع الوظائف. 

يس وظيفة. لذلك، إذا اختار الرئالالموظفون على تعيين  موافقة، وهي عبارة عنبعناية.  والحفاظ عليهاثقافة يجب رعايتها 

 لتوظيف المرشح عن طريق أو مدير الموظف الجديد مرشًحا وشعر أي شخص في الفريق بعدم االرتياحوالمدير التنفيذي 

مثل  ،في عملية التوظيف للمشاركة، فسيتم استبعاد هذا الشخص من االعتبار دون سؤال. قد تتم دعوة اآلخرين التصويت

 على ةللموافقؤسسات الشريكة )الممولين الخارجيين( أو الم الخدمات، وأعضاء مجلس اإلدارة، وممثلي الميسرين اإلقليميين

ة عليه باإلجماع من قِبَل التوظيف الذي تمت الموافقعلى مجموعات تعيينه. إذا لم توافق أي من هذه الالمرشح قبل 

 وتحديد الخطوات التالية وفقًا لذلك. الحقة ، فسيقوم الموظفون بتقييم أسباب ذلك في مناقشةالموظفين

 

ل بَ من قِ  ةصدق  . م  والمحفز االستراتيجي المدير المالي  الرئيس، يننائبل بَ معتمدة من قِ . المسودات الوظيفيالوصف  . 1

 ممولين خارجيين )حسب الحاجة(.

للتعيينات والعوامل الرئيسية األخرى جنبًا إلى جنب مع التوجه  الوظائف المستهدفةاقش الموظفون سين   •

 .الخدمة/االستراتيجي للكنيسة

الل خ ا في الكنيسة/الخدمةعنها خارجيً  ي علنو/ أو  الخدمةداخليًا في الكنيسة/ األوصاف الوظيفيةت نشر . شرالن . 2

 )النشرة اإلخبارية / حسابات وسائل التواصل االجتماعي(. الوسائل المناسبة

 .الخدمة/ةللكنيسالموارد البشرية قسم والسير الذاتية إلى البريد اإللكتروني الخاص ب اتالتقديم لست رسَ  •

 .سيتم مراجعة كل بيانات المتقدمينوحددة. فترة م  ل سيتم فتح التقديم. للوظيفة المتقدمين مجموعة . 3

 .يتم إبالغ المتقدمين بهاحتى لفترة محددة ومتفق عليها  كل المجموعة، سيتم تقييم في الموعد النهائي •

جي خالل االستراتيالمحفز التنفيذي والمدير المالي ول الرئيس والمدير بَ سيتم تحديد نطاقات الرواتب من قِ  •

 هذا اإلطار الزمني.

لجديد بمراجعة ومناقشة المرشحين . سيقوم الرئيس والمدير التنفيذي ونائب الرئيس اإلداري للموظف االمراجعة . 4

 .لهم لمقابلةا لتحديد

 .حددةم نقاطبجري معهم مقابالت ي  يد من سيحدث هذا بشكل مستقل. سيتم تصنيف المتقدمين من أجل تحد •

 سبقًا.. سيقوم الرئيس والمدير التنفيذي ونائب الرئيس اإلداري بتحديد األسئلة للمقابالت م  ئسللةاأل . 5

 الرئيس نائب بواسطةكل مقابلة خالل سيتم استخدام نفس األسئلة في كل مقابلة. سيتم تدوين المالحظات  •

يد ووثيقة تحدلقراءتها )التقرير السنوي،  الكنيسة/الخدمةواد بمعند جدولة المقابالت، سنزود الموظفين  •

 ، والمزيد(االتجاه

 ( وتقييمهم.1: 2مرشحين ) 5-3. يقابل الرئيس والمدير التنفيذي ونائب الرئيس اإلداري المقابالت . 6

 لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق على االختيار األفضل. لمقارنتهم وترتيبهمسيتم تصنيف المتقدمين  •

رشحعلى اختيار أفضل  نائب الرئيس. إذا اتفق الرئيس و توافق اآلراء . 7 . إذا لم يكن األمر 8، فانتقل إلى الخطوة م 

 .6أو  3كذلك، فانتقل إلى الخطوة 

 والصالة واالستماع لبعضنا البعض لتمييز ما يجب القيام به. الصوم تتطلبهذه الخطوة  •

. إذا لم يكن األمر 9الخطوة باإلجماع، فانتقل إلى  وا على االختيارووافق الموظفين أجتمع. إذا مقابلة الموظفين . 8

 .6أو  3، فانتقل إلى كذلك

 م والصالة واالستماع لبعضنا البعض لتمييز ما يجب القيام به.هذه الخطوة الصو تتطلبأخرى ،  مرة •

 ل خارجي لتأكيد التعيين.، و / أو مموالميسر اإلقليميالمرشح مع عضو مجلس اإلدارة،  قابل. التأكيدات . 9
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 األشخاص الذين سيتعاونون مع الحفاظ على سلطة التوظيف. لتواصلهذه خطوة خاصة  لطالما كانت •

 . بالموافقة والتأكيد، يناقش نائب الرئيس اإلداري والمدير المالي والمحفز اإلستراتيجي العرض والتوظيف.العرض . 10

 والتوقعات( لكي يأخذها المرشح في االعتبار. األجر"نموذج العرض وااللتزام" ) مناقشة •

 

أثناء عملية التوظيف ، يجب أن نبدأ في تصور كيف سنقوم بتزويد الموظف الجديد بجهاز كمبيوتر وهاتف وأدوات أخرى 

هذا المناقشات في تاريخ البدء. سيحدد الرئيس والمدير التنفيذي  سيحدديوم من العمل.  100مطلوبة ألداء الوظيفة في أول 

محفز اإلستراتيجي نطاقات الرواتب للحفاظ على الضوابط المالية مقدًما. يمكن أن يقترح نواب الرئيس الوالمدير المالي و

ال تعد  التنفيذي. باختصار ،، لكن الموافقة النهائية تقع على عاتق الرئيس والمدير إلداري مستوى التعويض ضمن النطاقا

جدول زمني لمساعدة الشخص على التوجيه  بتحديدبمستوى أجر بدون موافقة مسبقة. سيقوم نائب الرئيس اإلداري 

ي، قام الرئيس ساساأل وفيل الرئيس والمدير التنفيذي. بَ للموافقة عليه من قِ  أثنياء القيام بدورهوالتحرك في أقرب وقت ممكن 

 .ألول عملية توظيفيذي بمعظم هذه الخطوات والمدير التنف


