
Kiongozi wa uchunguzi  
 
 
Maelezo ya Nafasi: Mradi wa Utafiti na Uhifadhi wa Mfumo wa Kiikolojia wa Greater Mahale (GMERC) 
unatafuta Mtanzania, msaidizi wa utafiti wa kike ili kukusanya data za mimea kama sehemu ya mradi 
mkubwa zaidi wa ikolojia ya sokwe katika Mfumo wa Ikolojia wa Greater Mahale, magharibi mwa 
Tanzania kwa muda wa miezi 7 kuanzia Mei 2023. Majukumu ni pamoja na (1) Kuongoza ukusanyaji data 
wa sifa za miti ya kulisha sokwe, (2) kusaidia katika kubuni mradi na uchanganuaji wa data, (3) kusaidia 
katika ufikiaji wa jamii katika shule za mitaa. Muombaji aliyefanikiwa atapokea ushauri katika ustadi wa 
utafiti kutoka kwa kiongozi wa mradi, na atapata fursa ya kutoa bango kwenye kazi zao. 
 
Sifa: Tunatafuta waombaji wa Kitanzania wa kike, ambao lazima wawe na shauku ya kufanya utafiti, 
kuwajibika, kujipanga, kujitegemea, wawe wabunifu, na waweze kuishi vizuri na wengine kwa urahisi, 
kwani nafasi hiyo inahitaji muda mrefu porini na Watanzania na wataalam kutoka nje. Utayari wa 
mabadiliko ni muhimu sana hasa kwa sababu ratiba, n.k. hubadilika mara kwa mara dakika ya mwisho! 
Ujuzi wa huduma ya kwanza ya msingi ni muhimu sana. 
 
 

 

 
 

 

 
Muda: Mei 2023 - Novemba 2023 (tarehe zinaweza kubadilika kwa kiasi fulani). 
Malipo: TZS 1.3m-1.6m kwa mwezi, kulingana na sifa, na gharama za ndani na zinazohusiana na kazi 
zililipwa.  
 
Waombaji wanaovutiwa wanapaswa kuunda faili MOJA LA PDF linalojumuisha barua ya maombi, CV 
iliyorejewa hivi karibuni, na majina ya wadhamini wawili, faili litumwe kwa barua pepe:  
rhiannadc@gmail.com. Tafadhali pia jumuisha aya fupi kuhusu kile unachotambua kama pengo 
muhimu la maarifa katika sokwe katika eneo hili na jinsi mafunzo haya yanaweza kuchangia malengo 
yako ya kazi. Tutaanza kukagua maombi mara moja na kuyapa kipaumbele maombi yaliyotumwa kabla 
ya tarehe 31 March 2023. 

Vigezo muhimu Vigezo vinavyohitajika 
Ø Shahada ya Bsc katika fani 

zinazohusiana (Zoolojia, Ikolojia, 
Biolojia, Uhifadhi wa 
Wanyamapori) 

Ø Shahada ya umahiri katika fani 
zinazohusiana (Zoolojia, 
Ikolojia, Biolojia, Uhifadhi wa 
Wanyamapori) 

Ø Uzoefu wa awali na ukusanyaji 
wa data ya kitabia na/au ya 
mimea 

Ø Uzoefu wa awali katika 
uhamasishaji wa jamii/kazi na 
watoto 

Ø Ujuzi wa ikolojia na tabia ya 
primate 

Ø Uzoefu wa awali na primate  

Ø Uzoefu katika usimamizi wa data 
na MS Excel 

Ø Matumizi ya GPS 

Ø Usawa wa mwili  
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