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Municipality of N of - Hagalil , Israel
אגף לניהול ההון האנושי

מכרז כ''א חיצוני מס' 5796/
לתפקיד רכז9ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית

היחידה:

אגף לשילוב קהילתי

תואר המשרה:

רכז/ת תכנית מנהיגות עולה למעורבות חברתית נוף הגליל

דרגת המשרה ודירוגה:

מנהלי בדירוג  7-9מח"ר 77-79

היקף העסקה:

משרה מלאה . 011% -
העסקה בכפוף לקיום התכנית (הפרויקט) – נכון ליום זה עד
. 70/01/1109
מדי שנה ,בהתאם לצרכים ,תתבצע הארכת תקופת ההעסקה.

סוג המכרז:
תיאור התפקיד:

חיצוני









תנאי סף:

פיתוח מנהיגות מקומית הנשענת על צעירים עולים בתחומי
הרשות ולקדם את המעורבות החברתית של אותם הצעירים
העולים.
הובלת וליווי קבוצת המנהיגות.
העברת תכנים מעולם המנהיגות וקיום סדנאות בנושא.
גיבוש הקבוצה ,תוך הקניית ערכים ויצירת תמונת עתיד.
חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם המנהיגות בקרב
עולים.
השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי
התכניות.
השתתפות פעילה בפורום רכזי תכניות מנהיגות ארצי בהתאם
לדרישה.
מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב.

השכלה


תעודת בגרות מלאה



תואר אקדמאי – יתרון
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Municipality of N of - Hagalil , Israel
אגף לניהול ההון האנושי

ניסיון מקצועי:
ריכוז או ניהול פרויקטים חברתיים במשך שנה לפחות.



דרישות נוספות





כישורים אישיים

ניסיון בעבודה בסביבה רב תרבותית ועם עולים
כושר ביטוי בע"פ ובכתב ,תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת
שירות
נכונות לשעות לא שגרתיות
ראייה מערכתית וגישה קהילתית -רב תרבותית
בעל יכולת ארגונית גבוהה
תינתן עדיפות לדובריי שפות נוספות המייצגות את תמהיל
שפות העולים ברשות.

אמינות ומהימנות אישית ,יכולת קבלת החלטות,נשיאה באחריות,
ייצוגיות שירותיות שימוש בסמכויותיו ובאסרטיביות ויכולת להוביל
קבוצות.

כפיפות:

מנהלת אגף לשילוב קהילתי

הערה:

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס ,אותו ניתן להוריד מאתר העירייה ,בצירוף קורות
חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך  18.87.186/בשעה . 68:88

לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה שרגוב בטל 04-6478801 .או במייל
.dianash@nallit.org.il
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