
  
 
  Qiryat Gat Municipality of             ת                                          ג יריית קרייתע

 
 אגף משאבי אנוש

 
 6/2018מס'  ומבימכרז פ

 תכנית מנהיגות עולהרכז/ת לתפקיד 
 למעורבות חברתית קרית גת

 
 מטרת התפקיד:

ולים בתחומי הרשות ולקדם את המעורבות החברתית לפתח ולבסס מנהיגות מקומית הנשענת על צעירים ע
של אותם הצעירים העולים בקרב הקהילה, תוך שיפור האקלים החברתי, העצמת הצעירים וכן חיזוק 

 הערבות ההדדית והקשר בין הצעירים העולים לרשות.
  תאור התפקיד:

 ש קליטה מוצלחת של הרכז הוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים להפעלת התכנית ומימו
 הצעירים העולים בתכנית וביישוב. תפקידו כולל בין היתר:

 עימם וגיבוש קבוצת המנהיגות. * בחירת המשתתפים, יצירת קשר ראשוני
 * הובלת וליווי קבוצת המנהיגות.

 * העברת תכנים מעולם המנהיגות וקיום סדנאות בנושא.
 מונת עתיד.* גיבוש הקבוצה, תוך הקניית ערכים ויצירת ת

 * חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם המנהיגות בקרב עולים.
 * השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי התכניות.

 * השתתפות פעילה בפורום רכזי תכניות מנהיגות ארצי בהתאם לדרישה.
 * מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב. 

 
 :דרישות התפקיד

 :כשירות מקצועיתו ההשכל
 יתרון. –וכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה תואר אקדמי שנרכש במוסד המ* 

 יתרון. –ידע בשפות שונות בעל/ת *  
 ניסיון מקצועי:

 ניהול פרויקטים חברתיים.בניסיון בריכוז או * 
 .יתרון – ריכוז מתנדביםב* ניסיון 

 * ניסיון בעבודה בסביבה רב תרבותית ועם עולים.
 דרישות נוספות:

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.* 
 * ראייה מערכתית וגישה קהילתית רב תרבותית.

 * בעל/ת יכולת ארגונית גבוהה.
 * תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות.

 יתרון. -* עולה ותיק
 

 כישורים אישיים:
 ,התבטאות בכתב ובע"פ כושרות, , מרץ ופעלתנכושר לטפח יחסים בינאישיים ,ומהימנות אישית אמינות

 יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, נשיאה באחריות.
 

 מנהלת מחלקת קליטה. :כפיפות מנהלית
 .משרה 100%: היקף משרה

 .+ בדירוג המנהלי9 -7בדירוג המח"ר או  +39 -37מתח דרגות   תנאי שכר: 
 
 

 קופת הפרויקט בלבד. במידה והפרויקט יסתיים, תסתיים ההעסקה ברשות.* ההעסקה הינה לת
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי )באתר העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר 
  gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –לאגף משאבי אנוש 

 מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל., 19/8/2018עד לתאריך 
 

 .16:00עד השעה  19/8/2018, אשוןריום   מועד אחרון להגשה:
 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

