
 

 

 7\   2022  מס'   פנימי/פומבי   מכרז   -  א'   נספח 

 מזרעה   מקומית   מועצה ב   צעירים   במרכז   חברתית   מעורבות   רכז   לתפקיד 

 מזרעה   מקומית   רשות  היחידה 

 מזרעה   מקומית   מועצה ב   צעירים   במרכז   חברתית   מעורבות   רכז  המשרה   תואר 

 להשכלה   בהתאם   דרגה:  ודירוגה   המשרה   דרגת 

 משרה   100% העסקה   היקף 

 פומבי \ פנימי  ז מכר   ג סו 

הקמה, והפעלה של תכנית משרד שוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של   תיאור התפקיד: התפקיד   תיאור 

 ( ברשות . 18-35אוכלוסיית הצעירים )בגילאים 

 

 קידום מעורבות חברתית של הצעירים ביישוב למען הקהילה.   ✓

  .ביישוב של הצעירים  מבצע מיפויי צרכים ✓

  למדיניותלצרכי היישוב ובהתאם ית עבודה שנתית להשגתם, וזאת ש תכנומגב  יםקובע יעד  ✓

 . משרד שיוויון חברתי 

  . מכין ומנהל תכנית תקציבית ומגייס משאבים נוספים להשגת היעדים ✓

    מפתח ומוביל ברשות פרויקטים בהתאם לצורכי הצעירים. ✓

 .  ושנקבע עדים הימקיים מעקב קבוע וצמוד אחרי הפעלת התוכנית בשטח והשגת  ✓

 חיזוק הקשר הרב דורי והערבות ההדדית בקהילה.  ✓

 מטפח מודעות ציבורית לצורכי אוכלוסיית הצעירים ביישוב.  ✓

פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות משרד   ✓

 שיוויון חברתי. 

  .ברתיתייה חעש ליווי יוזמות מקומיות של צעירים/ות אקטיביסטיים/ות ב ✓

 . בניה, תכנון וביצוע של אירועים חברתיים ותרבותיים לצעירים ✓

 מקצועיות   ודרישות   השכלה  סף   תנאי 

או שקיבל הכרה   בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה ההשכלה גבוהה. ✓

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

 ניסיון   דרישות 

 לת פרויקטים חברתיים.  והוב בעל ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בייזום   ✓

 דרישות נוספות 

 עברית ברמה גבוהה  -שפות  ✓

  -OFFICE. היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב  ✓

 . מין   עברייני   העסקת   למניעת   החוק   לפי   ר משטרה למעסיק הכי אין מניעה להעסיקהאישו ✓

  וכישורים   דרישות 

 נוספים 

  ניהול, ארגון והפעלת צוות יכולת ✓

 יכולת שיתוף פעולה ועבודת צוות  ✓

  . יכולת ליצור ולקיים קשר עם צעירים ✓



 

 

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה .  ✓

 יכולת לפתיחות וגמישות .  ✓

 נות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות יכולת ונכו ✓

 כפיפות מנהלתית תקבע בהתאם להחלטת ראש הרשות.  כפיפות 

 התכנית במשרד לשוויון חברתי.   כפיפות מקצועית למנהל

 31.10.2022  :מועד פרסום המכרז מנהלה 

 15.11.2022המכרז:   סגירת   מועד 

 : מסמכים שחובה לצרף

  

 קורות חיים  ✓

 תעודות המעידות על השכלה  ✓

 ים על ניסיון מקצועי וניהולי  אישורים המעיד ✓

 צילום תעודת זהות  ✓

  .צילום רישיון נהיגה בתוקף ככל שנדרש ✓

תתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב מועמדים ש  הצעות של

 לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה  ,לעיל

 לגברים ולנשים כאחד  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה מגדרית   הבהרה 

  

 

 


