
Position Description   

Driver (Service Contract) In Ninawa. 

سائق(عقد الخدمة) في مافظة النینوى 

CARE International in IRAQ 
Number of positions: Two. عدد الوظایف إثنان  

Type of vehicles: One Pickup One SUV (7 seat). نوع المركبة:مركبة بیكم ومركبة دفع الرباعي سبعة 
  راكب

Job Summary 
CARE-IRAQ together with our partners, are providing humanitarian assistance to people 
displaced by the recent conflict in Iraq. CARE has been primarily helping partner 
implementing programs for internal displaced and returnee people in Iraq, include providing 
water sanitation and hygiene support for IDPs in Camps, support to maternal and reproductive 
health in vulnerable areas, and first line WASH and Shelter support to IDPs and Returnees 
affected by the ongoing security situation.  

كیر في العراق مع شركائنا, یوفر مساعدات االنسانیة للنازحین بسبب اخر صراع في العراق. منظمة كیر تقوم بمساعدت الشركاء بالدرجة 
االولى لتنفیذ برامج خاصة للنازحین والعائدین في العراق, و یشمل صرف الصحي و دعم الصحي للنازحین في المخیمات, ودعم قطاع 

الصحة االمومیة و اإلنجاب في مناطق المعرضة, و الدعم االولي رصف الصحي و المأوى للنازحین و العائدین الذین تاثرة بالحاالت امنیة 
المستمرة.   

Position location: Ninawa Governorates/ Sinjar District  

Type of contract: Hiring vehicle with driver (service contract) 

Start from: August 2020 after selection process completed. 

Date of Advertisement: 15/07/2020. 

Type of contract: full-time.  

Reporting Lines: Line Management.  

The driver reports to Transport officer and in their absence to the Logistics Manager. 

مكان العمل: محافظة نینوى. 

نوعیة العقد: عقد استئجار مركبة مع سائق . 

بدأ من:شھر أب  بعد أكمال  مرحلة اإلختیار 

تاریخ اإلعالن:15/07/2020. 

نوع العقد: وقت كامل. 

تقریر الى: یقدم السائق تقاریره إلى رئیس السائقین وفي غیابھم إلى مدیر الخدمات اللوجستیة. 



General objectives of the Roles: 

The Driver transports CARE staff to & from activities sites plus support Logistics and Admin in 
their basic daily activities.  

The driver will drive in all Ninawa governorate occasionally may require to drive to Duhok and 
Erbil base on weekly movement schedule.      

Normal working hours are: 8:30 to 16:30, Sunday to Thursday 

However, there may be a need to work some weekends and evenings. 

اھداف العامة لھذا الدور: 
یقوم السائق بنقل موظفي ھیئة كیر إلى ومن مواقع األنشطة باإلضافة إلى الدعم اللوجستي واإلداري في أنشطتھم الیومیة األساسیة. 

سیقوم السائق بالقیادة السیارة في محافظة نینوى و في بعض األحیان قد یتطلب القیادة إلی دھوك وأربیل علی حسب الجدول األسبوعي. 

اوقات ساعات العمل من 8:30 الى 16:30 من الحد الى الخمیس. ومع ذلك ربما یحتاج العمل في ایام الجمعة والسبت او في المساء. 

   

Responsibilities and Tasks 
o Drive project program staff to project sites within mentioned locations, and 

throughout the project implementation area for project activities, including official 
internal visits. 

o Follow the rules of movement plan scheduled by Transport officer.    

o Ensure the vehicle is well maintained and regularly service checked (Oil, water, Tyres, 
Seat belt, engine and vehicle equipment). 

o Conduct daily safety & security inspection prior to driving. 

o Maintain up to date record system for vehicle use, fuel consumption and trip log-sheet 

o Ensure the vehicle is in a clean condition on a daily basis.  

o Ensure the vehicle fuel tank is always full at the start of the day. 

o Perform basic admin and logistics tasks as determined by the line manager. 

o Implement duties in line with the CARE code of conduct. 

o Well organised and time-keeper.  

o Disclose any confidential information received by it to any third parties. 

المسؤولیات و المھام 

توجیھ موظفي برنامج المشروع إلى مواقع المشروع داخل المواقع المذكورة ، وفي جمیع أنحاء و مناطق تنفیذ •
األنشطة، بما في ذلك الزیارات الداخلیة الرسمیة. 

اتباع قواعد خطة الحركة المقرر من قبل رئیس السائق. •

التأكد من صیانة السیارة بشكل جید وفحصھا بشكل منتظم (معدات و الدھن والماء واإلطارات والمحرك). •

إجراء فحص یومي للسالمة واألمن قبل القیادة. •



الحفاظ على نظام تسجیل الستخدام السیارة واستھالك الوقود ورسم سجل الرحالت. •

تأكد من نظافة السیارة بشكل یومي. •

تأكد من أن خزان وقود السیارة ممتلئ دائًما في بدایة الیوم. •

أداء مھام اإلدارة والخدمات اللوجستیة األساسیة كما یحددھا مدیر القسم •

تنفیذ الواجبات بما یتماشى مع مدونة السلوك الخاصة بكیر. •

مواظبة بشكل جید وملزم بالوقت. •

عدم الكشف عن أي معلومات سریة تتلقاھا إلى أي طرف ثالث •

Rules: 
o Respect the National driving laws. 

o DO NOT use a mobile phone when driving unless with a “hands-free” kit. 

o Fasten seatbelt at all times. 

o Ensure all passengers wear their seatbelts for their safety. 

o No smoking inside the car  
قواعد: 
إحترام قوانیین القیادة الوطنیة •
عدم استخدام موبایل اثناء السیاقة عدا في حالت مكالمات بدون استخدام الیدین •

اربط حزام األمان في جمیع األوقات •
س ضمان جمیع الركاب ارتداء أحزمة األمان لسالمتھم •

عدم التدخین داخل السیارة •

Other 
o Any other duties that may be given by the line manager.  

وكذلك 
أي مھام او واجبات أخرى قد یقدمھا مدیر قسمك 

Qualification & Preferred Skills 

المؤھالت والمھارات المفضلة 

Required  

متطلبات 
o A copy of vehicle registration document. 

o Photo of vehicle, interior exterior. 



o 2 years of previous driving experience in a similar position. 

o Strong communication skills in English.  

o  A valid driving licence. 

o Complete knowledge of local traffic laws and knowledge of safety & security 
principles. 

o  Excellent driving record & experience travelling through the general roads and the 
INGO focused areas (Ninawa, Erbil, Duhok). 

o Experience of working with NGOs or Humanitarian Organisations is preferred. 

o Understanding of humanitarian principles and values. 

o Must be organised, punctual, able to multi-task, able to work in a team and be 
reliable. 

o Honest & has integrity. 

o Obey the rules, respect the orders of all tasks and responsibilities given by the line 
manager. 

o Able to travel back and forth between Iraq and KRI. 

o Flexible and available on weekends and overnight if needed. 

o Knowledge of local geographical area.  

o Local language is required and English speaking skills are preferable. 

o نسخة من وثیقة تسجیل المركبة. 

o صورة المركبة ، داخل والخارج. 

o لدیھ سنتان من خبرة القیادة السابقة في وضع مماثل. 

o مھارات اتصال قویة باللغة اإلنجلیزیة. 

o امتالك رخصة سیاقة ساریة المفعول. 

o معرفة كاملة بقوانین المرور المحلیة ومعرفة مبادئ السالمة واألمن. 

o سجل قیادة ممتازة وخبرة السفر عبر الطرق العامة والمناطق التي تركز علیھا المنظمات الدولیة الغیر الحكومیة (نینوى ، 
أربیل ، دھوك). 

o  اسبقیة العمل مع المنظمات غیر الحكومیة ھي المفضلة. 

o فھم المبادئ والقیم اإلنسانیة. 

o یجب أن یكون منتظم ، دقیق مراعاة المواعید و الوقت ، وقادر على قیام تعدد المھامات ، وقادر على العمل في فریق وأن 
یكون موثوًقا 

o االلتزام بالقواعد ، واحترام أوامر و جمیع المھام والمسؤولیات المقدمة من قبل المدیر 

o مرنة ومتاحة في ایام عطالت و بین عشیة وضحاھا إذا لزم األمر. 

o معرفة المنطقة الجغرافیة المحلیة. 



o یتقن اللغة المحلیة یفضل التحدث باللغة االنكلیزیة.  

  

Criteria’s of selecting best driver are 

45% similar experience 

45% Condition and type of vehicle (Must be no more than 5 years old). 

10% English speaking.  

معاییر اختیار أفضل السائق 
45 ٪ تجربة مماثلة 

45 ٪ وضع ونوع السیارة(على ان الیقل مودیل السیاره 2015). 
10 ٪ یتحدث االنجلیزیة. 

Please submit your application CV and other requirements to Abdulqadir@care.de no later 
than 25/07/2020. 

Applications will not be accepted after this date. Only online applications will be 
accepted.  

یرجى تقدیم السیرة الذاتیة الخاصة وغیرھا من المتطلبات إلى Abdulqadir@care.de  في موعد أقصاه 25 تموز 2020. 
ال تقبل الطلبات بعد ھذا التاریخ. فقط استمارة المقدمة على النت سیتم قبولھا.
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