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 מועצה אזורית גולן

  מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 רכז/ת מעורבות חברתית

 התפקיד רתיאו

  ריכוז והפעלה של תכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים
 ברשות המקומית למען הקהילה

 

 תחומי אחריות

 בקרב צעירי הרשות יוזמות קידום ועידוד. 

       ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה 
 והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית     
 הצעירים למען הקהילה.  

 במסגרתה. הוצאה לפועל של תכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו 

 אוכלוסייה זולצרכים הייחודיים של ים רלוונטי ים מתן מענ. 

  אוכלוסייה זושמירה על קשר ועדכונים שוטפים עם. 
 

 התפקיד: דרישות 
 

    :השכלה
  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 עדיפות לבעל תואר אקדמי שני כאמור. תינתן 
 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ל: בעאו 
 בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות או :

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  3עבר  וגם 18לאחר 
אל, כאשר שתיים מתוך השלוש אלה הן בדיני שבת ודיני איסור הראשית לישר

 והיתר.
 :בעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק ההנדסאים והטכנאים  או

 .2012 -המוסמכים, התשע"ג
 

 : וניהולי מקצועיניסיון 
  :לפחות ניסיון מקצועי  שנתעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל

 הובלת פרוייקטים חברתיים.בייזום ו
  :ניסיון מקצועי לפחות בייזום והובלת פרוייקטים  שנות 2עבור הנדסאי רשום

 חברתיים.
  :ניסיון מקצועי לפחות בייזום והובלת פרוייקטים חברתיים. שנות 3עבור טכנאי רשום 
 ושנת ניסיון ניהולי לפחות בניהול צוות מתנדבים 

 
 תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש, ארגון ותכנוןניהול, ת ויוזמה, יכול  כישורים אישיים:

ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר  ם, מעולי
 .ויכולות ניהול תקציב טיפול במספר נושאים במקביל, כושר התמדה
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