
 

 מועצה מקומית גבעת זאב
  חיצוניפנימי /מכרז 

 רכז מעורבות חברתית דרוש
  מח"ר –* דירוג  100% -היקף משרה 

 תיאור התפקיד:
 הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה.ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית 

 תחומי אחריות:
ה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תוכנית ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעול .1

 התחום(.-המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה )להלן

 הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה. .2

 ריות:פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האח

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

 ויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.והמשרד לש

 איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים ביישוב. .א

 השנתית.ניתוח המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה  .ב

 תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התכנית. .ג

 הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה. .2

 יישום מפגשי צעירים. .א

 מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום. .ב

 מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום. .ג

 למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית.מתן דיווחים שוטפים על הפעילות  .ד

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה בשעות לא שגרתיות. .1

 עבודה עם צעירים. .2

 כפיפות:
 מנכ"ל הרשות המקומית.

 למנהל התכנית במשרד לשוויון חברתי. –כפיפות מקצועית 

 השכלה:ו יידע 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 .officeשליטה   יישומי מחשב:

 בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים.   :מקצועי ניסיון

 פחות בניהול צוות מתנדבים.בעל ניסיון של שנה לניסיון ניהולי:   

 
 תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית  2021-בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התשפ"א - (הערות

  .לייצוג הולם אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים               

 .ט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבהבכל מקום בו מפור             -

עד התאריך: + מסמכים העונים לתנאי סף ניתן לשלוח קורות חיים  •

 לכתובת: 2022/04/14
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