מכרז פומבי 114/2022
מנהל/ת מרכז צעירים

מתח דרגות

סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות ,בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה
עם מדיניות משרדי הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילויות לצעירים ברשות המקומית
והוצאתה לפועל ,בשגרה ובחירום
קהילה ונוער

היקף משרה

100%

תיאור
התפקיד





הקמת מרכז צעירים חדש ביישוב
גיבוש תוכנית עבודה בתחום הצעירים (גילאי )18-35
ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות בנוגע לפיתוח ,הקמה והפעלה של התוכנית
לצעירים
ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית
הוצאה לפועל של תוכנית העבודה תוך עמידה ביעדים
ניהול תקציב הפעילות וגיוס משאבים נוספים במידת הצורך
יזום וקידום יוזמות
קשר רציף עם משרדי ממשלה הקשורים לתוכנית צעירים
ליווי יוזמות מקומיות של צעירים
ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה












יכולת הנעה והובלת פרוייקטים
ידע וניסיון בניהול ושיתופי פעולה
יוזמה ויצירתיות
יצירת קשר ועבודה עם צעירים
ייצוגיות ויחסי אנוש טובים
יכולת ארגון ,ניהול ועבודת צוות
יכולת ביטוי בכתב ובע"פ
נכונות לעבודה בשעות לא שיגרתיות
סדר ,ארגון ודיוק בפרטים
שליטה מלאה בתוכנות ה  OFFICEובמדיה הדיגיטלית

תואר
המשרה








כישורים
נדרשים

תנאי סף
השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי שני כאמור.
או בעל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות לאחר גיל 18
וגם עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ,כאשר
שתיים מתוך שלוש בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-
2012

ניסיון
מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל  3שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה,
חברה ,חינוך או חינוך משלים
עבור הנדסאי רשום  4שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה ,חברה ,חינוך או חינוך משלים
עבור טכנאי רשום  5שנות ניסיון מקצועי בתחומי קהילה ,חברה ,חינוך או חינוך משלים

כפיפות

מנהלת אגף חינוך

יש לשלוח לכתובת המייל dorits@tel-mond.muni.il :עד ליום
רביעי ,תאריך  21/09/2022בשעה 12:00
מסמכים שיש לצרף
טופס שאלון למועמד (ניתן להוריד באתר)
•
קורות חיים
•
תעודות המעידות על השכלה וניסיון
•
צילום תעודת זהות
•
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות
ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

הערות

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם,
ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון ,וכישוריהם דומים לכישוריהם
של מועמדים אחרים לתפקיד
בברכה,
לין קפלן
ראש המועצה

