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الوصف الوظيفي لوظيفة 

السائق في العيادة الطبية 

 المتنقلة

 : شرح عام عن الوظيفة •

سوف يكون السائق في العيادة الطبية المتنقلة 

سيارة العيادة الطبية  وأمان مسؤوال عن تشغيل 

 سيارة على أساس يومي.وصيانة المتنقلة ومراقبة 

السائق هو المسؤول عن ضمان سالمة السيارة 

خالل جولة العيادة  فنيينومساعدة الموظفين ال

الطبية المتنقلة وسيکون السائق جزءا من فريق 

العيادة التي ستقدم الرعاية الصحية األساسية الجيدة 

في الوقت المناسب والمنصف للمناطق التي تم 

أيام /  5.5منطقة مزارع الشياح لمدة تحديدها في 

 األسبوع. 

 المهام الرئيسية للوظيفة :  •

سوف يتولى السائق المسؤوليات 

 التالية :

نقل سيارة العيادة المتنقلة من وإلى المكتب  •
األساسي و إلى مواقع عمل العيادة الطبية 

المتنقلة في مزارع الشياح، وفقا للتوجيهات 
 و لخطة سير العيادة.

يساعد على مراقبة و أمان العيادة الطبية و  •
إبعاد عربة العيادة الطبية عن المخاطر 

األمنية ويوفر المدخالت في 
والجداول الزمنية والسالمة MMU طرق 

 واالحتياطات األمنية.
الحفاظ على الوعي بالمخاطر المحتملة  •

على العمالء والموظفين والمرافق حين 
في  MMUتكون عربة العيادة الطبية 

 الدورة.
ينفذ جميع الصيانة الروتينية والداخلية و  •

 .MMUخدمات التنظيف لمركبة 

MMU Driver Job Description 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) 

Driver will safely operate the mobile 

medical unit vehicle and monitor and 

maintain the vehicle on a daily basis. 

The driver is responsible for ensuring the 

safety of vehicle and assisting medical 

personnel during scheduled MMU 

session. The driver will be part of the 

MMU team that will provide quality 

basic health care in a timely, equitable 

manner to the identified areas of the Al-

Shayah Farms area 5.5 days/ week. 

ESSENTIAL JOB FUNCTIONS: 

The driver will have the following 

responsibilities: 

· Drives Mobile Clinic to and from base 

office to MMU session locations in Al-

Shayah Farms, as directed. 

· Helps monitor safely and security risks 

and provides input in to MMU routes, 

schedules and safety and security 

precautions. 

· Maintains awareness of potential risk 

to clients, staff and facility while MMU 

is in session. 

· Performs all routine maintenance and 

interior cleaning services for MMU 

vehicles. 

· Maintains daily log of vehicle mileage 
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يحافظ على السجل اليومي للمركبات  •
 األميال

 يكمل سائق السيارة نموذج التقييم أسبوعيا. •
يحافظ على سجل من عمليات التفتيش  •

 الروتينية للمركبة، يوميا، أسبوعيا وشهريا.
دة / اللوازم تجديد المخزون من العيا •

بالتعاون مع  للوحدة متنقلة الطبية 
 .الممرض

تسهيل الخدمات ذات الصلة لمرضى  •
المركز الصحي حسب االقتضاء فيما يتعلق 

 بسريتهم وخصوصيتهم.
التي  استكمال مخزون اإلمدادات الطبية  •

 يتم طلبها ألمر مدير العيادة .
إعداد العيادة والمختبرات مع اإلمدادات  •

 بل جلسات العيادة. المناسبة ق
 يأخذ الصور للتقارير ومواد االتصاالت •
أداء الواجبات األخرى ذات الصلة على  •

 النحو المطلوب

يرفع السائق تقاريره مباشرة  •
إلى الطبيب العام أو للموظف 

 اللوجيستي و األمن.
 

 

 المعارف و الخبرات المطلوبة : •
أن يكون حاصال على رخصة سارية  •

 المفعول
يكون لديه شهادة الثانوية العامة يفضل أن  •

 أو شهادة معنية
يجب أن يكون لديه سنة واحدة على األقل  •

من الخبرة كسائق للمركبات الكبيرة، 
ويفضل أن يكون قد عمل على سيارة 

 العيادة الطبية المتنقلة 
 أن يتمتع بصحة جيدة و بلياقة عالية •

 

 

 

· Completes driver vehicle evaluation 

form weekly. 

· Maintains log of routine inspections of 

vehicle, daily, weekly and monthly. 

· Replenishes stock of clinic/medical 

supplies to mobile unit. 

· Facilitates related services for health 

center patients as appropriate with 

respect to their confidentiality and 

privacy. 

· Completes medical supply inventory  

to be ordered to Clinic Director to order. 

· Prepares clinic and laboratory areas 

with appropriate supplies prior to clinic 

sessions. Replaces and secures same 

after sessions. 

· Takes photos for reports and 

communications materials 

· Performs other related duties as 

requested 

REPORTS DIRECTLY TO: General 

Practitioner and Security and Logistics 

Officer 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Possess a valid Syrian driver’s license 

· Minimum of a high school diploma  

· Minimum of one year of experience as 

a driver of larger vehicles, preferably 

Medical Mobile Units 
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 المطلوبة :المهارات  •
القدرة على قيادة المركبات الكبيرة  •

بأمان على الطرق الوعرة، والحفاظ 
على المركبات ومتابعة بروتوكوالت 
السالمة واألمن القياسي و أن يتمتع 

بمهارات العمل الجماعي والناس 
 ممتازة

 أن تكون لديه مهارة مراقبة جيدة •
القدرة على الحفاظ على الهدوء  •

في ظروف أمنية واالستجابة بسرعة 
 صعبة

 فهم جيد لجدولة الخدمات اللوجستية •

 

· Good health and fitness, stamina and 

resilience 

SKILLS: 

• Ability to drive large vehicles safely 

over rough terrain, maintain vehicles and 

follow standard safety and security 

protocols 

• Ability to exercise good judgment 

• Excellent teamwork and people skills 

• Good observational skills 

• Ability to maintain calm and respond 

quickly in difficult security conditions 

• Good understanding of logistics and 

scheduling 

 

 


