
 
 
 

          187מס'   פומבי /פנימי  מכרז  -  'א  נספח
   – ומעורבות חברתית  רכז צעירים  תפקיד ל

 הארכת מכרז

 

 :היחידה חינוך 

 :המשרה  תואר ומעורבות חברתית רכז צעירים

 :ודירוגה  המשרה   דרגת בהתאם להשכלה  :דרגה  חינוך נוער וקהילהדרוג :   

 :העסקה   היקף משרה   100% 

 :מכרז  סוג .פומבי/פנימי

 : תיאור התפקיד
 (.18-35) עירעירים  צפיתוח והובלת פרוייקטים ברשות בהתאם לצרכי ה ,הקמה 

 18-35 מטפל באוכלוסיית הצעירים ביישוב גילאי. 
  ביישוב 18-35 מאתר את הצרכים של גילאי. 
  הרשות. קובע יעדים ומגבש תוכנית עבודה שנתית להשגתם, וזאת בהתאם למדיניות 
   השגת היעדיםל תוכנית תקציבית ומגייס משאבים נוספים  ומנהל מכין.  
   פרויקטים בהתאם לצורכי הצעיריםמפתח ומוביל ברשות. 
 מקיים מעקב קבוע וצמוד אחרי הפעלת התוכנית בשטח והשגת היעדים שנקבעו.  
  נעזר בשירותים הרלוונטיים הקשורים לאוכלוסיית היעד, לרבות נציגויות קהילתיות

  .שכונתיות
 מטפח מודעות ציבורית לצורכי אוכלוסיית הצעירים ביישוב.  
   פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות פועל בשיתוף

  .משרד החינוך
  חברתית.   ליווי יוזמות מקומיות של צעירים/ות אקטיביסטיים/ות בעשייה 
  .בניה, תכנון וביצוע של אירועים חברתיים ותרבותיים לצעירים/ות ברשות 

 

 

 

 :תיאור תפקיד

 :השכלה ודרישות מקצועיות 

 ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער בסיכון, חינוך,  תואר  •

 או בתחום הרלוונטי.  מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית       

 / מינהל חברה ונוער  -תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך •
 תעודת הוראה.  /תעודת עובד חינוך

  .עובד חינוך  תינתן עדיפות לבעלי תעודת •
 כשירות הגבלת 
 אישור העסקה משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי   

 ..אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסיקו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 
 
 
 
 
 
 
 

  תנאי
 ניסיון   דרישות :סף 

 
הבאים: הדרכה, הכנת תוכניות, ייזום והובלת שנות ניסיון בתחומים  2  מקצועי  ניסיון .א

ניסיון בניהול תקציב, גיוס משאבים ובסביבת  , אחרי צבא צוות מתנדבים, פרויקטים
  עבודה מרובת משתתפים.

 עדיפות.  – ניהולי  ניסיון   .ב
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 נוספות   דרישות
  גבוהה  ברמה  עברית  - שפות. 

  ה   תוכנות  עם  היכרות   - מחשב  יישומי.OFFICE- 
  אישור המשטרה להעסק הכי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד   -  רישום פלילי

 . החינוכי 

  .יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות •

 יכולת שיתוף פעולה ועבודת צוות  •

  .כולת ליצור ולקיים קשר עם נוער וצעיריםי •

  .יכולת עמידה בלחצים •

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה  •

 לפתיחות וגמישות יכולת   •

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות  •

 
 העשייה   מאפייני

 :בתפקיד   הייחודיים

 :כפיפות .הכפיפות תקבע בהתאם להחלטת ראש הרשות בהתאם לנקבע בתקנת החוק

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו 
 .לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקידכשירים 

 : גיוון תעסוקתי

 
מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה  . 

 

 מועמדים עם מוגבלות

 
.בדיקת עמידה בתנאי הסף באגף במשאבי אנוש   

 
פירוט בדבר הליכי  

 המיון למשרה 

 
 20/10/2021 :המכרז  פרסום  מועד

 מסמכים שחובה לצרף: 
   . טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר(.  1
 .קורות חיים  . 2
 המעידות על השכלה.  תעודות . 3
. אישורים המעידים על ניסיון מקצועי וניהולי )אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הכוללים 4

 יסיון ניהולי ככל שנדרש(.תאריכי העסקה מלאים, היקף משרה, פירוט עיסוק בתפקיד ונ 
 . צילום תעודת זהות.5
 . צילום רישיון נהיגה בתוקף ככל שנדרש.6
 

המועד הנקוב לעיל,    הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר
 .לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 :במייל  והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתומועמד העומד בתנאי המשרה 
yona.org.il-michrazim@kfar  משאבי  י או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד

 כפר יונה. ', קומה ב4שרת אנוש, 

  להשיג  אפשר  הבקשות  להגשת  טפסים    2021/15/12  ראשון :יום  עד  להגיש  יש  למכרז  בקשות
 :בכתובת המקומית  הרשות  במשרדי 

 .3031484-050: , בטלפון בתיה כהן : זה  מכרזלעניין  הקשר איש
 

  הרשות  ראש   -  החתום  על
 שושי כחלון כידור 

 

 :מינהלה

mailto:michrazim@kfar-yona.org.il
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 הבהרה מגדרית:   .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד


