יום ראשון  02ינואר 2022

בס"ד

מכרז כ"א רכז מעורבות חברתית  +רכז חוגים
תפקיד :רכז/ת מעורבות חברתית
תיאור התפקיד :ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות
המקומית.
תחומי אחריות :קידום ועידוד יוזמות בקרב צעירי הרשות .ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה
ברשות המקומית בנוגע לפיתוח ,הקמה והפעלה של תכניות המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות
חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה .הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים
שנקבעו במסגרתה .ריכוז תחום מלגות ,מתן מענים רלוונטיים לצרכים הייחודיים של אוכלוסייה זו .שמירה
על קשר ועדכונים שוטפים עם אוכלוסייה זו.
דרישות התפקיד:
השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
ניסיון מקצועי וניהולי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל :שנת ניסיון מקצועי לפחות בייזום והובלת
פרויקטים חברתיים.
תפקיד :רכז/ת חוגים
תיאור התפקיד :ריכוז פעילות החוגים המופעלים על ידי המרכז הקהילתי בבתי הספר וביישובי המועצה
האזורית חוף אשקלון.
תחומי אחריות :אחריות מקצועית ומנהלתית על הפעלת החוגים במתנ"ס ,בבתי הספר וביישובי המועצה
לרבות הכנת תכנית פעילות שנתית והצעת מסגרת תקציבית להפעלת החוגים במתנ"ס.
ייזום וגיוס מדריכים לכל חוגי המתנ"ס בעבור כל אוכלוסיות היעד ,הקמת מסגרות ייצוגיות מתוך החוגים
הפועלים במתנ"ס וכן פיתוח תוכניות העשרה קהילתיות הקשורות למערך החוגים הפועלים במתנ"ס.
קיום קשר שוטף ורציף עם הקהילה לשם קבלת משוב ופיתוח מערך החוגים במתנ"ס וכן אחריות על תוכנת
החוגים במתנ"ס והפקת דו"חות רלוונטיים.
כישורים אישיים :יוזמה ,יכולות ניהול ,ארגון ותכנון ,תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש מעולים ,ייצוגיות,
אמינות ומהימנות אישית ,יוזמה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,כושר טיפול במספר נושאים במקביל ,כושר
התמדה ויכולות ניהול תקציב.
דרישות תפקיד נוספות :שליטה ביישומי  , OFFICEרישיון נהיגה בתוקף ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
היקף משרה ,100% :יכולת לעבוד לפחות  3פעמים בשבוע בשעות אחה"צ והערב.
כפיפות מנהלתית :מנכ"ל המתנ"ס

כפיפות מקצועית :מנהלת מרכז צעירים

תחילת עבודה :ינואר ( 2022מותנה בקבלת אישור מהמשרד לשוויון חברתי).
תקופת עבודה :בהתאם ובכפוף לתקצוב המשרד לשוויון חברתי.
*המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.
תינתן עדיפות ל מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים
לתפקיד .מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות לשלוח קורות חיים למייל yossid@hof-
 ashkelon.org.ilמועד אחרון לקבלת הצעות15/1/2022 :

בברכה,
יוסי דהרי
מנכ"ל המתנ"ס

