
 

 
 
 
 

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

 
 :תאור התפקיד

ייעוץ וליווי אישי, הכוונה והדרכה לצעירים עולים, הנגשת מידע רלוונטי בתחום התעסוקה,  
השכלה גבוהה, מעורבות חברתית, מנהיגות ותרבות פנאי מתן מידע על זכויות עולים, ניהול הידע 

ועי בתחום הצעירים בקרב עולים, פיתוח מענים לקבוצות עולים תוך שימור המאפיינים המקצ
הייחודיים למימוש תרומתם לחברה ושילובם בחברה ובתרבות המקומית, קיום קבוצות מיקוד 

למען עולים, עידוד  יזום, תכנון וביצוע פרוייקטיםלבחינת רלוונטיות השירות שניתן לעולים, 
יזמות ומעורבות חברתית בקרב עולים, שימוש בכלים קבוצתיים וקהילתיים  אחריות, התנדבות,

לטובת העצמה ומימוש הפוטנציאל של צעירים עולים, מיצוב תחום העולים ברמה העירונית, מיפוי 
צרכים והפצתם לגורמים רלוונטיים בעיר, מיפוי, איתור וזיהוי הגורמים,  הרלוונטיים לצעירים 

יתופי פעולה, סיקור, תיעוד ושיווק פעולות המרכז לצעירים עולים, בניית עולים ויצירת קשר לש
 תכנית שנתית לקידום אוכלוסיית הצעירים העולים.

 

 דרישות התפקיד:
יכולת יצירת היכרות עם תחום העולים, יכולת ליווי ברמה הפרטנית, יכולת עמידה מול קבוצה, 

לת צעירים, היכרות עם עולם העבודה יכולת הובלת קבוצה, יכולת הנעה והפעקשר אישי, 
 יכולת ליזום, לפתח ולבצע תוכניות ופרויקטים, יכולת עבודה במספר תחומים במקבילוההשכלה, 

 
 : השכלה

 .תואר ראשון בתחום רלוונטי )מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, מדעי החברה, חינוך(
 יתרון-תואר שני

 :ניסיון תעסוקתי
 שנתיים ניסיון בייעוץ קריירה לצעירים/מבוגרים.

 
  :דרישות מיוחדות

יחסי אנוש טובים, שירותיות, רגישות, אמפתיה, ראיה מערכתית, יצירתיות, יוזמה, סדר וארגון, 
 עבודה בצוות.

 .100%: היקף המשרה
 

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

      .קליטהמשרד ה כפופה לתקן ומימון המשרה*   
 

על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מין. בהתאם לחוק, 
 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, 

 ועמדותו/ה על הסף.תיפסל מ
 

 15:00 עד 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
 

  
 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

 
 

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

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

 9011מס' פומבי מכרז

 עוליםרכז/ת תפקיד: 
 במרכז צעירים "עתידים"

 

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


 נשים כאחדמודעה זו מיועדת לגברים ו                  


