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التوصيف الوظيفي لوظيفة مسؤول 

اللوجيستي و األمن في مشروع العيادة 

 الطبية المتنقلة

 

 ملخص عام عن الوظيفة : •

كون الموظف اللوجيستي و األمن مسؤوال عن يوس

رصد الوضع األمني والحفاظ على الفريق بأكمله 

وتيسير أي احتياجات لوجستية.  المهمة إتمامحتى 

وسوف يكون ضابط الخدمات اللوجستية واألمنية 

جزءا من فريق وحدة إدارة المشروع الذي سيقدم 

المناسب الرعاية الصحية األساسية الجيدة في الوقت 

وعلى نحو عادل إلى المناطق المحددة في مزارع 

 يوم / أسبوع 5.5مزارع الشياح 

 المهام الرئيسية للوظيفة : •

سوف يكون المسؤول اللوجيستي و األمني 

 مسؤوال عن األمور التالية :

إجراء تقييم أولي مفصل لألمن للمساعدة  •
في إبالغ بروتوكوالت السالمة واألمن 

الطبية، وتنفيذ مبادئ تعميم لمشروع العيادة 
الحماية المتعلقة بالمخاطر األمنية، 

واستخدام األسلحة الكيميائية، ورصد 
منطقة الحرب النشطة ومخاطر الوصول، 

 وتصميم طرق خدمة العيادة المتنقلة.
يضمن االمتثال لسياسات و اإلجراءات  •

األمنية ألوسم الواليات المتحدة األمريكية 
 يمي .مكتب األردن اإلقل

يراقب مخاطر السالمة واألمن على أساس  •
يومي ويقدم المشورة بشأن طرق سير 

العيادة المتنقلة والجداول الزمنية 
 واالحتياطات السالمة واألمن.

 قيادة سيارة اإليجار التابعة للعيادة المتنقلة •
يحافظ على الوعي بالمخاطر المحتملة على  •

 العمالء والموظفين والمرافق عندما تكون
 العيادة الطبية في جولتها.

MMU Logistics and Security Officer 

Job Description 

GENERAL POSITION SUMMARY: 

The Mobile Medical Unit (MMU) 

Logistics and Security Officer will be 

responsible for assessing and monitoring 

the security situation, keeping the entire 

team up to date and facilitating any 

logistical needs. The logistics and 

security officer 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 logistics and security officer will 

have the following responsibilities: 

· Conduct initial detailed security 

assessment to help inform the MMU 

project’s safety and security protocols, 

implement protection mainstreaming 

principles related to security risks, 

chemical weapons use, active war zone 

monitoring and access risks, and design 

MMU service routes. 

· Supervises project security and 

implements the security and safety 

standards and procedures in compliance 

with UOSSM USA Jordan Regional 

Office Security policies and procedures. 

·Monitors safety and security risks daily 

and advises on MMU routes, schedules 

and safety and security precautions. 
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يضمن أن يتم تنفيذ جميع الصيانة الروتينية  •
والتنظيف لمركبات العيادة المتنقلة على 

 جدول منتظم.
يضمن أن يتم االنتهاء من جميع سجالت  •

المركبات األميال اليومية، سجالت 
الصيانة، وتقييمات سائق السيارة في 

 ية.متطلبات أوسم الواليات المتحدة األمريك
يعمل مع مكتب األردن اإلقليمي لتسهيل  •

لجميع معدات مشروع العيادة  النقل اآلمن 
واللوازم وغيرها إلى جنوب  المتنقلة 
 سوريا

يعمل مع الصيدلي لتسهيل نقل وتخزين  •
األدوية والمستهلكات الطبية واإلمدادات 

 الطبية
يعمل مع المكتب اإلقليمي في األردن  •

ت المشروع لضمان أن تتم جميع عمليا
والمشتريات واإلدارة في الوقت المناسب 

وبما يتفق مع السياسات واإلجراءات ألوسم 
 الواليات المتحدة ومتطلبات المانحين.

التواصل مع مدير المشروع لتنسيق تنفيذ ·  •
الخطة األمنية على مستوى المشروع عن 

 طريق محضر االجتماعات والمذكرات.
 كلما استدعتيؤدي واجبات أخرى  •

 .الحاجة

 

يقدم المسؤول األمني و اللوجيستي  •
المدير األمني في تقاريره مباشرة إلى 

 ، الطبيب العام  مكتب األردن 

 المعارف و الخبرات المطلوبة : •
يفضل أن يكون حاصل على درجة  •

البكالوريوس أو الدبلوم في أي مجال من 
 المجاالت اللوجيستية

األمن سنة على األقل من الخبرة في مجال  •
والخدمات اللوجستية، ويفضل أن يكون في 

 جنوب سوريا
سنة على االقل من العمل مع المنظمات  •

 المحلية في الداخل السوري
على رخصة قيادة  أن يكون حاصال يجب •

 سارية  المفعول

·Prepares and submits security status 

reports on daily, weekly, monthly basis 

·Prepares and submits incident reports 

· Follow up the security and accident 

issues at the project level and make 

appropriate recommendations to the 

regional coordinator for security affairs 

·Liaises regularly with community 

leaders and other stakeholders with 

respect to security situation. 

· Drives MMU follow vehicle  

· Maintains awareness of potential risk 

to beneficiaries, staff and facility while 

MMU is in session. 

· Ensures that all routine maintenance 

and cleaning of MMU vehicles is 

performed on a regular schedule. 

· Ensures that all daily vehicle mileage 

logs, maintenance logs, and driver 

vehicle evaluations are completed per 

UOSSM USA requirements. 

· Works with Jordan Regional Office to 

facilitate the safe, secure transport of all 

MMU project equipment, supplies, etc 

into southern Syria 

· Works with Pharmacist to facilitate 

safe, secure transportation and storage of 

medicines, medical consumables and 

medical supplies 

· Works with Jordan Regional Office to 

ensure that all project operations, 

procurement and administration are 
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أن يتمتع بصحة جيدة وبلياقة بدنية عالية،  •
 والقدرة على التحمل والقدرة على الصمود

 

 

 

 المطلوبة :المهارات  •
مهارات العمل الجماعي و التعامل مع  •

 الناس
 أن يتمتع بمهارات مراقبة جيدة •
القدرة على الحفاظ على الهدوء  •

واالستجابة بسرعة في ظروف أمنية 
 صعبة

 فهم جيد للخدمات اللوجستية و جدولتها •

 

 

conducted in a timely manner and in 

compliance with UOSSM USA policies 

and procedures and donor requirements. 

· Communicates with the project 

manager to coordinate the 

implementation of the security plan at 

the project level by means of minutes of 

meetings and memos. 

· Performs other duties as assigned. 

REPORTS DIRECTLY TO:  JRO 

Security Manager and General 

Practitioner 

 

 

 

KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: 

· Preferred Bachelor’s   degree or 

Diploma in any field related to Logistics 

· At least 1 year of field experience in 

Syrian geography required 

· At least 1 year in a similar position 

with civil society organizations preferred 

At least 1 year in an administrative post 

is preferred 

  

· Possess a valid Syrian driver’s license 

is required 
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· Good health and fitness, stamina and 

resilience 

SKILLS: 

• 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 

 

 


