
CARGO: Assistente Administrativa/o – Baseado na África Oriental

RESPONDE PERANTE: Gerente de Administração de Gabinete e Instalações 

ÁREA FUNCIONAL: Operações

ACERCA DA ORGANIZAÇÃO

As Fundações da Open Society (OSF) trabalham mundialmente para construir democracias
dinâmicas e tolerantes, das quais os governos são responsáveis, e onde os mesmos estejam abertos à
participação de todas as pessoas.

A visão da Open Society-Africa consiste em construir um continente africano respeitado
mundialmente, vibrante e integrado, caracterizado pela governança democrática, o desenvolvimento
sustentável, e sistemas económicos que geram resultados mais justos, inclusivos e para os quais se
prestem contas com, e para as pessoas e o ambiente em África. 

Para responder a essa visão, a missão da Open Society é de aprofundar a democracia criada pelo
povo, a governança onde contas são prestadas, e o desenvolvimento inclusivo no continente
africano, através do financiamento estratégico e participativo, e fortalecendo a justiça de género. 

PROPÓSITO DO CARGO

O/A Assistente de Recursos Humanos (RH) é um cargo de contribuição individual que dá apoio
diário a uma variedade de áreas administrativas. 

A/O Assistente Administrativa/o apoia a equipa de Administração e Operações e executa tarefas
dentro das políticas, dos procedimentos e das directivas estabelecidas. As tarefas do presente cargo
incluem, mas não se limitam à coordenação de viagens, gerenciamento de telecomunicações,
organização de eventos, gestão da recepção, acolher clientes e convidadas/os, gestão de
documentos, planejamento de reuniões e eventos, e preparação de materiais. 

Enquanto Assistente Administrativa/o na Open Society-Africa, você terá as seguintes
responsabilidades:

• Administração: Realizar aspectos significativos de funções administrativas, sob supervisão
mínima. Responsável por identificar problemas e desenvolver novos ou diferentes
processos, respondendo à alteração das circunstâncias. 

• Gestão de Dados: Executar funções de gestão de dados sob supervisão limitada. 

• Comunicações Internas: Interagir com colegas para obter ou partilhar informação e fazer
avançar questões ou projectos pelos quais se é responsável, e/ou para apoiar com questões
ou projectos pelos quais colegas sejam responsáveis. 

• Logística/Organização: Fazer pesquisas extensas sobre localizações possíveis e
organizações, para uma variedade de eventos e reuniões, o que poderá incluir eventos
grandes  e/ou complexos; assegurar-se de que todos os detalhes estão a ser geridos a partir
de uma perspectiva de logística.



• Pesquisa e Recomendações: Realizar pesquisas numa área de trabalho específica, e efectuar
recomendações sobre a melhor forma de se proceder.

• Executar qualquer outro tipo de responsabilidades adicionais que estejam no âmbito desse
cargo, tal como solicitado pela/o Gerente de Linha

• Gestão de Projecto

• Orçamentação 

HABILIDADES TÉCNICAS

Gestão de chamadas, Competências Informáticas, Planejamento e Organização, Comunicação,
Prestação de Serviço, Gerenciamento de Fornecedores, e Habilidades de Escrita.

COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

Promover a Diversidade e a Inclusão, Conhecimento Na Área, Executar as Tarefas de Forma
Optimal, Liderar Processos de Mudança, Gestão de Tempo e de Dinheiro, Pensamento Estratégico,
Trabalhar devidamente com Colegas da OSF, e trabalhar bem com Outras Partes. 

FORMAÇÃO

Qualificação relevante para o cargo. 

EXPERIÊNCIA

Experiência de trabalho razoável, incluindo a capacidade de trabalhar noutros departamentos
funcionais (1-2 anos)

Se este cargo for do seu interesse, envie-nos o seu CV e carta de apresentação através da Formstack
até Sexta-Feira, 7 de Outubro 2022. Teremos muito gosto em saber mais sobre você. 

Somente as candidaturas selecionadas obterão resposta da nossa parte. A Open Society-Africa
é uma Empregadora de Oportunidades Iguais. 

https://osf-africa.formstack.com/forms/?4964482-dGcAUoDnSa
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