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مساعد ثنائي اللغة لتجارب الزوار 

یـتمحور ھـذا الـمنصب بـاألسـاس حـول تـقدیـم الخـدمـات لـزوار الـمركـز، ولـكنھ قـد یسـتلزم تـلقي تـدریـبات مـتعددة فـي متجـر "فـن جـمیل" وأمـكنة 

.أخرى 

 یتبع مساعد تجارب الزوار مدیر العملیات. دوام الوظیفة أربعة أیام أسبوعیاً بما في ذلك أیام العطالت 

الواجبات والمسؤولیات  

استقبال الزوار وتزویدھم بالمعلومات والتوجیھ داخل المركز، بما في ذلك معلومات وصفیة لخرائط المبنى مع شرح موجز لما یقیمھ •

من معارض   

الرد على المكالمات الھاتفیة وإعادة توجیھھا  •

التجاوب مع تساؤالت وتعلیقات وآراء الزوار •

مراقبة المعارض  •

المساعدة في إجراءات فتح وغلق أبواب المبنى والمعارض •

المساعدة في تنسیق ونظام المساحات العامة •

التواصل مع مسؤولي صیانة قاعدة البیانات •

مساعدة فرق عمل "فن جمیل" خالل الفعالیات العامة  •

المؤھالت  

المظھر والطباع المھنیة االحترافیة الالئقة  •

مھارات تواصل متمیزة  •

قدرة على التكیف مع شتى ظروف العمل •

إجادة ممتازة للغة العربیة تحدثاً وكتابة  •

 ً فـن جـمیل مـؤسـسة تـدعـم الـفنانـین وجـماعـات اإلبـداع. وبـرامـجنا تـعزز دور الـفنون فـي بـناء مـجتمعات مـترابـطة ومـنفتحة؛ وھـو دور نـراه مـحوریـا

في عصر یشھد التقلبات والنقالت االجتماعیة التي ال یستھان بھا  

ومن ضمن مبادرات "فن جمیل" الحالیة إدارة مدارس الفنون التراثیة وبرامج ترمیم اآلثار، عالوة على نطاق واسع من المبادرات الفنیة 

والتعلیمیة لكافة األعمار   

تعمل المؤسسة بطریقة تعاونیة، حیث نفخر بشراكتنا مع العدید من كبرى المؤسسات مثل متحف فكتوریا وألبرت ومؤسسة مدرسة األمیر 

تشارلز للفنون التقلیدیة، ومتحف المتروبولیتان للفنون. أما على المستوى المحلي، فتعمل المؤسسة مع األفراد والمؤسسات لتطویر برامج 

مبتكرة تشمل التقنیات القدیمة والحدیثة، وتشجیع ریادة األعمال والتواصل الثقافي 

تعمل "فن جمیل" جنبا إلى جنب مع "مجتمع جمیل"، لتتكامل جھود ھاتین المؤسستین في إحداث تغییر إیجابي في المجتمع والمساعدة في 

توفیر فرص العمل والتخفیف من حدة الفقر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا 

یعد مركز جمیل للفنون، دبي، واحًدا من المؤسسات الفنیة البحثیة المعاصرة غیر الربحیة والتي تتبع مؤسسة "فن جمیل". كما یحتضن مركز 

"حي" اإلبداعي في جدة مختلف الصناعات اإلبداعیة، وھو بدوره تحت إدارة المؤسسة، التي تدیر مراكز للفنون ومسرحاً ومنشآت مشتركة 

أخرى      


