
                                      
 

HelpAge International 

Terms of Reference for volunteers 

 

Job Title: Community Volunteer  

Districts: Project Areas (Amman, Zarqa, Mafraq, and Tafileh) 

Type of Contract: Volunteer’s agreement 

Reporting to: Area Focal Point  

 

Job Purpose 

Under the supervision of the Area Focal Point, the volunteers will be responsible for conducting a rapid needs 

assessment, remote communication/protection work, and taking referral cases.  

Key Responsibilities 

• Conduct Rapid Needs Assessment (Via Phone) 

• Establish a trustworthy and meaningful relationship with older men and women 

• Conduct remote protection support through approved HelpAge weekly protection plans.  

• Phone calls for older men and women 

• Complete daily/weekly field report with an update on activities and submit to Area Focal Point 

• Attend the required trainings 

• Report to Area Focal Points in case of referral  

• Keep information about the older person confidential  

• Any other task assigned by the supervisor 

Qualifications/Knowledge and Experience 

• a Degree in Social work, psychology or health sciences would be a strong asset 

• 1-2 years previous experience with CBOs/NGOs  

• Lives in the area of implementation. 

• 1-2 years outreach experience 

• Daily Wage workers affected by COVID-19 are encouraged to apply 

• Must have access to a phone and a laptop 

Skills 

• Computer skills  

• Strong interpersonal skills. 

• reliability, positivity and flexibility 

• experience in data collection and surveys 

 

Time requirements and duration 

The duration of the project (3 Months) 

15 days/month for a total of 45 days  

  



                                      
 

HelpAge International 

 الوصف الوظيفي للمتطوعين

 المسمى الوظيفي: متطوع مجتمعي

 الطفيلة(   المفرق،  الزرقاء، عمان،المديريات: مناطق المشروع )

 نوع التعاقد: اتفاقية تطوع 

 تابع لضابط ارتباط نطاق االختصاص  اإلداري: التسلسل 

 

 الغرض من العمل 

 .وأخذ حاالت اإلحالة بعد،وأعمال االتصال / الحماية عن  لالحتياجات،سيكون المتطوعون مسؤولين عن إجراء تقييم سريع   االختصاص،ضابط ارتباط نطاق تحت إشراف 

 

 المهام األساسية 

 االحتياجات السريعة )عبر الهاتف( إجراء تقييم  •

 مع كبار السن من الرجال والنساء  وهادفةإقامة عالقة جديرة بالثقة  •

 .نظمةملدى ال المعتمدة إجراء دعم الحماية عن بعد من خالل خطط الحماية األسبوعية •

 كبار السن من الرجال والنساء اجراء مكالمات هاتفية مع  •

 ضابط ارتباط نطاق االختصاص عن األنشطة وتقديمها إلى   ي / أسبوعي مع وتقديم تقارير محدثةتقرير ميداني يوم استكمال •

 حضور الدورات التدريبية المطلوبة  •

 ضابط ارتباط نطاق االختصاص عن االحاالت إبالغ  •

 الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بكبار السن •

 المشرف يتم تكليفها للمتطوع من خالل أي مهمة أخرى  •

 

 المؤهالت والخبرات 

 علم النفس أو العلوم الصحية شهادة في العمل االجتماعي ،  •

 المنظمات غير الحكوميةاو مع منظمات المجتمع المدني  سابقة ما بين سنة الى سنتين خبرة •

 ان يكون من سكان المنطقة التي سيتم فيها تنفيذ البرامج  •

 المجتمعي   الوصول مجالبقة ما بين سنة الى سنتين في خبرة سا•

 حيازة جهاز هاتف وجهاز حاسوب •

 نرحب باستالم طلبات من عمال المياومة المتضررين من ازمة كرورنا   •

•  

 مهارات ال

 مهارات الحاسوب اجادة •

 .مهارات التعامل مع اآلخريناجادة •

 وشخصية يعتمد عليها واإليجابية والمرونة •

 المسوحات   خبرة في جمع البيانات و •

 

 الوقت ومدة تنفيذ العمل 

 شهور( 3مدة المشروع ) -

 ايوم 45لمدة وشهر وما بالي 15 -


