
 

 

 

 
 

 :כפיפות
 מנכ"לית החברה העירונית.לו " עתידים"למנהלת מרכז צעירים 

 
 :תאור התפקיד

זכויות חיילים משוחררים: הטבות, מלגות, תוכניות לימודים, הכשרות באשר ל הכוונהומתן מידע 
ועוד, קיום פגישות ייעוץ, הכוונה אישית וליווי צעירים וחיילים משוחררים, הנגשת מידע והכוונה 
לתוכניות נוספות בהתאם כגון: השלמת לימודים/פיתוח אישי/הכשרות מקצועיות, קידום וריכוז 

הזדמנויות לצעירים בתחום התעסוקה, שיפור המסוגלות התעסוקתית תוך סיוע בפיתוח 
מיומנויות ומתן כלים: סיוע בכתיבת קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה, סיוע 

ודה, סיוע בהשתלבות בשוק העבודה, יצירת קשרי מעסיקים בניית מאגר בתהליך חיפוש עב
משרות, קיום סדנאות/מפגשים/הרצאות בנושאי תעסוקה, זכויות ופיתוח קריירה, עידכון מאגר 
ממוחשב, הגשת בקשות למלגות, הכשרות מקצועיות, הטמעת המידע באתר האינטרנט ובמרכז 

 , עבודה מול הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחרריםהצעירים, הפקת דוחות חודשיים ושנתיים
 .במשרד הבטחון

 
 דרישות התפקיד:

יכולת ליווי ברמה הפרטנית, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ, יחסי אנוש טובים, יכולת יצירת קשר 
יתרון, יזום, תכנון וביצוע פרוייקטים, יכולת עבודה בסביבה -אישי, הכרת עולם התעסוקה

 , יכולת עמידה מול קהל, עבודה בצוות.לקדם תחומים רבים במקביל יכולתמתוקשבת, 
 
 

 : השכלה
 .תואר ראשון רלוונטי: משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות,פסיכולוגיה מדעי הרוח והחברה

 יתרון -תואר שני

 
 :ניסיון תעסוקתי

 שנתיים ניסיון ביעוץ קריירה לצעירים/מבוגרים.
 

  :דרישות מיוחדות
 יחסי אנוש טובים, שירותיות, רגישות, יכולת הכלה ואמפתיה, יוזמה, סדר וארגון, כושר שכנוע.

 .100%: היקף המשרה
 

 :הערה
 על פי הצורך. בחברה המועמד/ת שיבחר לתפקיד יישא במטלות נוספות

  .ןהביטחומשרד  המשרה כפופה לתקן ומימון  *
 

היעדר הרשעה בעבירות מין. בהתאם לחוק, על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין 
 חל בשלב זה על גברים בלבד )מצ"ב טופס אישור מוסד(.

 
על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים, 

 תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
 

 15:00עד השעה  20.06.17, תאריך ג'מועד אחרון להגשת מועמדות יום 
 . רחובות 8רח' הנביאים  לחברה העירונית יוגשו באופן אישיהמסמכים     
 

 המשרה מאוישת ע"י מ"מ *
 
 
 
 

  -טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מוסד לשם פנייה למשטרת ישראל 
 )מכרזי כ"א( rehovot.co.il-www.ironitיתן למצוא באתר העירוני נ

 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00לקבלת מידע בין השעות 
 

  8611 מס' פומבי מכרז

  חיילים משוחרריםרכז/ת תפקיד: 
 במרכז צעירים "עתידים"

 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

http://www.ironit-rehovot.co.il/

