
 

 

 

 
 

 :כפיפות
 מנכ"לית החברה העירונית.ל" ועתידים"למנהלת מרכז צעירים 

 
 :תאור התפקיד

ייזום, כתיבה, הטמעה, ניהול  -יזום ופיתוח תוכניות לקידום צעירים בעיר, פיתוח וליווי תוכניות
גיוס ומיון מילגאים, שיבוץ  -וליווי תוכניות השתלבות בתעסוקה/לימודים, ריכוז מערך מלגות 

 יבוץ, קליטתם וליווי מהלך הפעילות, ריכוז תוכנית מתמחים:  ש
גיוס ומיון מועמדים,איתור תקני התמחות וחונכים מהמגזר העסקי והציבורי, קיום ראיונות 

חונכים, ליווי קבוצה ומתן כלים להשתלבות בעולם ושיבוצים מתמחים לאישיים, אחריות 
ים/ סדנאות/ טקסי סיום פרויקט/הרצאות/ערבי העבודה, תכנון וביצוע אירועים:  כנסים/יריד

הפקת דוחות ממערכת מידע, אפיון צרכים לבניית מערך  -חשיפה לקבלת מידע, מערכות מידע
ממוחשב לתוכניות, ליווי תוכניות ואיגום משאבים: משרדים ממשלתיים, רשות המקומית, 

 יים ופרטים.ארגונים חברתועמותות ומגזר פרטי, יצירת שת"פ עם משרדי ממשלה, 
 

 דרישות התפקיד:
 יכולת ליזום, לפתח ולבצע תוכניות, יכולת פיתוח פרויקטים והפעלתם, יכולת ריכוז וארגון

יכולת הנעת תהליכים, יכולת הפעלת מתנדבים, יחסי אנוש טובים ויכולת לשיתוף פעולה עם צוות, 
 פה.בעלי תפקידים ,מוסדות וארגונים בקהילה, יכולת ביטוי בכתב ובעל 

 
 : השכלה

 .תואר ראשון רלוונטי: מנהל עסקים, מדעי הרוח והחברה, מדעי ההתנהגות
 יתרון. -תואר שני

 :ניסיון תעסוקתי
שנתיים ניסיון בפיתוח וניהול תכניות חברתיות. יתרון לבלי ניסיון בפיתוח תכניות חברתיות 

 .צעירים/מבוגרים
 

  :דרישות מיוחדות
ערב פעם עד פעמיים בשבוע, ראייה מערכתית, יוזמה, יחסי אנוש טובים, –עבודה בשעות אחה"צ 

 יכולת ארגון

 
 .100%: היקף המשרה

 
 :הערה

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

חוק, על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין. בהתאם ל
 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  ברה העירוניתלח 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.ironitניתן למצוא באתר העירוני 

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

 8811מס' פומבי מכרז

 תכניות ופרויקטיםרכז/ת תפקיד: 
 במרכז צעירים "עתידים"

 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

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

