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"  آگیه استخدام راهنمای موزه  ی فاریس  یا دری زبان برای "ملتقی

: دیدار در  ن االن اقدام کنید! آیا شما عالقه مند به کار به عنوان راهنما در پروژه ی "ملتقی  موزه "  هستید؟ همی 

 

، موزه های اسالیم , موزه ی آسیای غربی
ن موزه ی هنن های کلیسابی  و  ملتقی یک برنامه ی مشارکتی بی 

در موزه  انجمن مجسمه سازی ی هنن
 با پیش زمینه های کامال متفاوت ت ۲۰۱۵موزه ی تاری    خ آلمان است. از سال  بوده  و 

ی
به زبان   ور های راهنمابی موزهمهاجرین سوری و عراق

 و ت
ی

، آلمابن و انگلییس برگزار یم کنند. هدف  این پروژه ی مشارکتی که جوایز متعددی برده است، به وجود آوردن  تبادل فرهنگ اریخن های عربی

 است. 
ی

 و تشویق به مشارکت فعال در حوزه های فرهنگ

 

ن لحظه دنبال پیدا کردن   از همی 
مند به برقرار کردن گفت و گو هستند، راهنماها  راهنماهای فاریس و دری زبابن هستیم، که عالقهما در ملتقی

( اجرا کنند . هدف تورهای  ما ایجاد گفتگوهابی بر اس اس تورهای خود را به زبان های فاریس، دری و زبان های دیگر ) مثل انگلییس و آلمابن

 ه محیل برای همرایه و کنش اجتمایع است. تاریخچه ی فردی اشخاص و تبدیل کردن موزه ب

 

 

 

ح وظایف:   شر

 طرایح و هدایت  بازدیدها   ●

  يا درى کمک به تولید محتوا در شبکه های اجتمایع به زبان فاریس ●
 همکاری در برگزاری  ورکشاپ ها ●
 کمک در برگزاری رویداد های  ملتقی  ●
 مشارکت در منتقل کردن ایده ها در فرمت های دیجیتال ●

 ی ملتقی  پردازی برای برنامه های آیندهایده  ●

 

 

 مشخصات مورد نظر: 

 پیش زمینه ی آکادمیک یا تجربی  ●
 و مباحث اجتمایع  ●

ی
 عالقه به تاری    خ فرهنگ

 تسلط کامل به زبان فاریس یا دری و تسلط نستی به زبان انگلییس یا آلمابن  ●
 تسلط به زبان های دیگر مانند پشتو قابل قبول است ●
 و ارتباط اجتمایع  باال برای برقراری ارتباط با گروه هدف مسئولیت پذیری ●

 قابل اطمینان بودن و توانابی نظم دیه ، کار گرویه و کار خودجوش ●



 نکات ویژه در کار با ما: 

 ما یک تیم گوناگون و پویا با ارزش گذاری باالبی برای همکاری هستیم.  ●
فت شخیص و     ● کار شما یک کار چندوجیه  و محل تقاطع میان موزه و جامعه خواهد بود و از این رو  فضای زیادی برای پیشر

 نوآوری وجود خواهد داشت. 
 به ازای اجرای هر تور پادایسر پرداخت خواهد شد.   ●
 برای اجرای تورها، دوره های آموزیسر برگزار خواهد شد.  ●

ی
 برای آمادگ

های اسالیم برخوردار یم شوند. همکاران از  عض ●  ویت ساالنه در موزه های هنن

 

 آیا توجه شما را به این کار جلب کردیم؟  درخواست کار خود را به صورت خالصه برای ما بفرستید: 

 

 نکابی که درخواست شما باید در بر داشته باشد: 

ه نامه )حداکنر یک صفحه( به انگلییس یا آلمابن  .1 ن  انگن 

 داکنر یک صفحهرزومه بدون عکس ح .2

 

 لطفا  مدارک تحصییل یا کاری خود را به هیچ وجه نفرستید. 

ونیگ به آدرس  خواهشمند است که درخواست کاری خود را در قالب بی دی اف )در صورت امکان فقط یک فایل بی دی اف( به صورت الکنی

info@multaka.de  بفرستید.  ۲۰۲۱ مارچ ۱۵تا تاری    خ 

 تا یک هفته بعد از آن به صورت حضوری یا آنالین  خواهد بود.  مارچ ٢٢تاری    خ مصاحبه در حدود 

ن هرگونه سوال راجع به پروژه،  دست اندرکاران پروژه سلما  با این آدرس ایمیل آماده به پاسخ  حجازی-و سارا فورتمن  ژ ريژ  در صورت داشیی

 info@multaka.de دادن به  سوال های شما هستند: 

ونیگ اعالم یم کنید. توجه داشته باشید که در  شما با درخواست آنالین خود  موافقت خود را برای ثبت داده های خود به صورت  الکنی

ونیگ  بدون محافظت های داده ای، مسئولیت امنیت اطالعات شخیص منتقل شده بر عهده ی ما نیست. صورت ارسال اسنا  د الکنی
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