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מנהל יישובי למאבק באלימות לתפקיד  2022/6מס'  פנימי מכרז – פנויה משרה

 סמים ואלכוהול
 

 מנהל כללי היחידה:

 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול תואר המשרה:

 עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות דרגת המשרה ודירוגה:

  משרה  %100 היקף העסקה:

 פנימי  סוג מכרז:

 תיאור התפקיד:

  ניהול יישום התכנית למניעת אילמות ולמאבק בשימוש סמים ואלכוהול
 אלכוהול במועצה.בשל הרשות למאבק באלימות, בסמים ו

  לבנייה וביסוס התשתית היישובית  תהנדרשותאום והובלת הפעולות
ינות, התנהגות אנטי חברתית ילהתמודדות עם תופעות אלימות, עבר

 אלכוהול.בושימוש בסמים ו
 ת מת לצורך הגשוהנדרשוהקהילה אום וריכוז פעולות המועצה יארגון, ת

 ת.והתכניתכליות 

 תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות
אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או קיבל  תואר* 

הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר 
מדעי החברה, מדעי התנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית,  בתחומי

 סוציולוגיה, מדעי המדינה.
ישור לימודים בתוכנית או אאו הנדסאי או טכנאי או תעודת סמיכות לרבנות 

 מלאה בישיבה גבוהה.
 

 דרישות ניסיון:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית, שנה אחת לפחות *  – ניסיון מקצועי

מהתחומים הבאים: הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. 
ניסיון לפחות הנדסאי רשום שתי שנות ניסיון ויותר.  4עדיפות לבעלי ניסיון בעלי 

 מהתחומים שלעיל. טכנאי רשום שלוש שנות ניסיון לפחות מהתחומים שלעיל.
שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים  – ניסיון ניהולי

 מקצועיים בכפיפות ישירה
 דרישות נוספות
 אינטרנט. , OFFICE -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 

העדר רישום עבירות מין. מקום מגורים: עדיפות לתושב העדר עבר פלילי. 
 . היישוב או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית

מאפייני העשייה 
 בתפקיד: םהייחודיי

עת יכולת ארגון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים. יוזמה, מוטיבציה, תוד
עבודה שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים, יכול עבודה בצוות רב מקצועי, יכול 

 שות.יבשעות גמ

 מנהלתית לראש הרשות או למנכ"ל הרשות המקומית.  כפיפות:

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד הבהרה מגדרית:
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 מנהלה:

 
 12:00בשעה  23/5/2022 'בבקשות למכרז יש להגיש עד יום: 

 
 חובה לצרף:

 
) ניתן להוריד  והצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים . שאלון למועמד1

 ( או לקבל במשרדי משאבי אנוש במועצה. www.basma.co.ilבאתר המועצה 
 .רות חיים.  קו2
 ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.תעודות . 3

למזכיר  במסירה אישיתאו  kaisark@basma.muni.il  למייל    יוגשוהמסמכים 
 .המועצה

 מועמדים/ת שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו.
 .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות 

 
 ,                                                                                                       רב ודבכב

 כבהא ראיד
 המועצה ראש
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