
 

 

 

 ת  ומעורבות חברתי צעירים מרכז רכז

 2022/2מס'  חיצוני  /

 

 במועצה אזורית נווה מדבר  רבות חברתית וערכז מ תואר המשרה:

 מנכ"ל המועצה  :כפיפות

 לפי דרוג דרגה ובהתאם לכישורי העובד דרגת המשרה ודירוגה:

 %100 היקף העסקה:

 

 חריות  אתחומי 

 ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של .1

 וסיית הצעירים למען הקהילה תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכל

 איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב  .א

 נתית  תכנית העבודה השניתוח המידע ועיבודו לתוך  .ב

 לקידום התכנית  םהרלוונטייתיאום בין כלל הגורמים  .ג

 

   דים שנקבעו במסגרתה פועל של תכנית עבודה השנתית ועמידה ביעהוצאה ל    .2

 יישום מפגשי צעירים   .א

 בתחום ת  מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילו .ב

 מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום   .ג

 חברתי   לשוויוןלמשרד ו  מנכ"ל המועצהל מתן דיווחים שוטפים על הפעילות .ד

. 

 

 ול תקציב הפעילות במועצה ומול גופים רלוונטיים.ניה .3



 

 

 

 דרישות התפקיד:  

    :השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  ✓

יתרון לבוגרי תוכניות אקדמיות או מקצועיות  , להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ מהמחלקה

יזמות חברתית או לבעלי הכשרות  \פיתוח קהילה \קריירהיעוץ וניהול  \הצעירים העוסקות בתחום

 דומים.  ייעודיות בתחומים

 

 : יסיון מקצועינ

 חברתיים   פרויקטיםת בייזום והובלת ואחת לפחיסיון של שנה בעל נ

 

 :  ניסיון ניהולי

 ניסון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים  בעל 

 

יוזמה, יכולות ניהול, ארגון ותכנון, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים,     כישורים אישיים:

ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר טיפול במספר נושאים  

 במקביל, כושר התמדה ויכולות ניהול תקציב. 

 שפות :

 כשפת אם בשפה הערבית שליטה 

 שליטה טובה מאוד בעברית 

 

 

 

 



 

 

היגה בתוקף, עבודה בשעות בלתי שגרתיות, , רישיון נOFFICEשליטה ביישומי   :דרישות תפקיד נוספות

 ניהול שותפויות. 

 

 :ההער

  משרה מיועדת לגברים ונשים כאחד ה

 _____________________________________________________________ 

ולשלוח בצירוף קורות  טופס מועמדות  ם/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות, למלא עונימועמדים /ות ה 

 מייל לאו ה  במועצאבי אנוש משל חלקתחיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למ

misra@nevemidbar.org.il  

 ר "  מועצה אזורית נווה מדב"טופס מועמדות ניתן להוריד מאתר  •

 

   14:00בשעה   31.5.2022  :הצעותמועד אחרון לקבלת 
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