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 עירוניתלתפקיד אחראי שירותי קהילה ושיתוף ציבור במנהלת להתחדשות 

 כללי:

"( הינה חברה עירונית המצויה החברהמ )להלן: ""( בע2014חברת יפתח א.ד. חברה לפיתוח )
.גת -בבעלות עיריית קרית  

ההתחדשות העירונית ברשות.החברה מרכזת את תחום   

החברה מבקשת בזאת הצעות לתפקיד אחראי שירותי קהילה ושיתוף ציבור במנהלת, ממועמדים 
 העומדים בתנאים שיפורטו להלן.

 : תיאור התפקיד

אחראי שירותי קהילה וקשרי ציבור במנהלת להתחדשות עירונית, יימצא בכפיפות מקצועית 
. מתפקידו לרכז, לתכלל ולקדם תהליכים מנכ"ל החברה /ומנהלתית ישירה למנהל/ת המנהלת

חברתיים וקהילתיים הכרוכים בהתחדשות עירונית. בתוך כך, הוא יפעל לקידום תהליכי 
ההתחדשות בעיר באמצעות הגברת רמת אמון התושבים בתהליכי התחדשות עירונית. כמו כן, 

 ניים הרלוונטיים.מתפקידו לייצג את הקולות העולים מהשטח בפני הגופים העירו

 :תנאי סף -דרישות התפקיד

יכול להגיש הצעה למכרז מי שהוא תושב ואזרח ישראל ואשר עומד בכל התנאים המצטברים 
 המפורטים להלן:

 בעל  תואר ממוסד אקדמי או בעל תואר  אקוולנטי.   .1
( וכו' ך, עבודה סוציאלית, מדעי החברהוחיניתרון יינתן לבעלי תואר בתחומים הרלוונטיים )

 ולבעלי תעודה בתחומים רלוונטיים )כדוגמת גישור, שיתוף ציבור, פתרון סכסוכים וכו'(.

ו/או בעבודה בגוף הפועל בתחום קשרי  לפחות במתן שירותי קשרי קהילהשנה בעל ניסיון של     .2
הקהילה ו/או בפרויקטים אשר כללו שיתוף ציבור/קשרי קהילה ו/או בעבודה בגוף ציבורי 

 ניתנו על ידי שירותי קשרי קהילה /שיתוף ציבור. במסגרתו
לבעלי ניסיון בעבודה עבור גופים ציבוריים/בעבודה במסגרת ויתרון יינתן לדוברי שפות נוספות 

לבעלי ניסיון כעו"ס קהילתי, במוסד ציבורי פרויקטים של התחדשות עירונית/בניה למגורים, 
 עירונית.התחדשות הלבעלי ידע בתחום ו או ברשות מקומית

 ייפסל. -מועמד בעל עבר פלילי )למעט עבירות שהתיישנו או נמחקו( -העדר עבר פלילי .3
 

 הגשת מועמדות:

  על המועמד להוריד את נוסח המכרז המלא )לרבות שאלון למועמד( מאתר האינטרנט של
 gat.muni.il-www.qiryat העירייה בכתובת 

 העירייה ולצרף אליו את כל המסמכים  על המועמד למלא את השאלון למועמד המופיע באתר
 הנדרשים.

 השאלון  המועמדות וקורות חיים )כולל מס' טלפון נייד, כתובת מייל, ומס' פקס(, בצירוף הגשת
שרדי , תהא במסירה ידנית במנדרשות וכל מסמך רלוונטי אחרתעודות  ,המלצות למועמד, קו"ח,

. פניות שלא 12:00שעה לא יאוחר מה 29/03/18  עד ליוםקרית גת   25ברחוב לכיש החברה 
 לא יידונו  -דרך האמורהיימסרו ב

 .החברה רשאית שלא לדון בבקשות והצעות אשר לא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים 

 יגבר האמור במסמך  -כל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במודעה על פרסום המשרה
 זה.

  בכתובת דוא"ל :ניתן לקבל פרטים נוספיםoffice@iftachgat.com . 
 

 מ  "( בע2014יפתח א.ד. חברה לפיתוח )    
 


