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  רכז מנהיגות עולים – 40/2019פנימי וחיצוני  מכרז: הנדון
 

 עיריית אריאל היחידה:
 רכז מנהיגות עולים תיאור המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 ע"פ חוזה פרוייקטאלי

 שעות שבועיות( 21)משרה  50% היקף המשרה:
אחריות לגיבוש תכנית מנהיגות, מנהיגות עולה למעורבות חברתית במטרה לפתח ולבסס  .א תיאור התפקיד:

מנהיגות מקומית הנשענת על צעירים עולים בתחומי הרשות ולקדם את המעורבות 
 ים בקרב הקהילה.של אותם הצעירים העול החברתית

 קבוצת המנהיגות. שבחירת המשתתפים עבור התכנית, יצירת קשר ראשוני עימם וגיבו .ב

 הובלת וליווי קבוצת המנהיגות. .ג

 העברת תכנית מעולם המנהיגות וקיום סדנאות בנושא. .ד

 גיבוש הקבוצה תוך הקניית ערכים ויצירת תמונת עתיד. .ה

 המנהיגות בקרב עולים.חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם  .ו

 הטמעת מרכיבי התכנית כפי שמופיעים בקול קורא זה. .ז

 השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי התכניות. .ח

 י בהתאם לדרישה.ם רכזי תכניות מנהיגות ארצה בפורולהשתתפות פעי .ט

וכנית אחריות על תכלול והפעלה של הת מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב. .י
 ביישוב.

ע"י המשרד בהסכם שייחתם עם  ששיידראחריות לדיווח והצגת נתונים תקופתיים כפי  .יא
 הרשות.

 השכלה: .א תנאי הסף:

 במוסד חינוכי מוכר. השכלה תיכונית מלאה 

  (בלתי פורמלי)כולל חינוך חינוך  :אקדמית בתחוםעדיפות להשכלה , 
 מדעי החברה. ו/או חינוכי מנהלמדעי ההתנהגות, 

 ניסיון מקצועי: .ב

 יתרון - ניסיון הדרכה ו/ או הנחיית קבוצות 

  יתרון -ניסיון בעבודה קהילתית 

 דרישות נוספות:  .ג

 .יכולת התנסחות בכתב ובע"פ ברמה גבוהה 

  יתרון. –ידע לשפות נוספות , רוסית, כשפת אםעברית  –שפות 

 העדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  – רישום פלילי
 .2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

  יתרון. –תושב אריאל 
מאפייני העשייה 

 הייחודים בתפקיד:

 יחסי אנוש טובים. .א

 כושר מנהיגות. .ב

 יוזמה ויצירתיות .ג

 סבלנות ויכולת ארגון טובה. .ד

 שגרתיות.נכונות לעבודה בשעות לא  .ה
  רכזת קליטה כפיפות:
 מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה, בליווי קורות חיים וצילומי תעודות. מנהלה:

 על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.
במשרד משאבי אנוש בעירייה או באמצעות  25/07/2019/2019הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 

 .manpower@ariel.muni.ilדואר אלקטרוני 
 פניות ללא צירוף מסמכים לא תעננה.

 .03-9061615לפרטים ולשאלות ניתן לפנות בטלפון: 
 ם כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשי הבהרה מגדרית:

 בברכה,           
 בן הרוש  נאוה     

 מנהלת משאבי אנוש

mailto:manpower@ariel.muni.il

