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 בסמ"ה   רכז מעורבות חברתיתלתפקיד  4/2022פומבי  מכרז

 
 רכז מעורבות חברתית תואר המשרה:

דרגת המשרה 
 MA/BA , ונוער ינוךח ודירוגה:

 תקציב פעולה - %100 היקף העסקה:

 פומבי סוג מכרז:

 מנהל מחלקת נוער/ מנהל מחלקת חינוך כפיפות 

המשרה הינה משרה יעודית אשר תופעל במועצה כל עוד קיים מימון לפרויקט מהמשרד  תקופת העבודה
 . תקופת המינוי שנה אחת בלבד.יון חברתיולשו

 תיאור התפקיד:

לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות  ריכוז והפעלה של תוכנית -
 המקומית למען הקהילה .

ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח ,הקמה והפעלה -
של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים 

תוכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו הוצאה לפועל של -. למען הקהילה
ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח , -  במסגרתה .

הקמה והפעלה של תכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית 
ניתוח -  עירים ביישוב .איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצ-  הצעירים למען הקהילה .

תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים -  המידע ועיבודו לתוך תכנית העבודה השנתית .
יישום מפגשי צעירים / מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים -  לקידום התכנית .

בפעילות בתחום/מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום / מתן דיווחים שוטפים על 
 רד לשוויון חברתי ולממונים ברשות המקומית .הפעילות למש

 תנאי סף

 השכלה 
או שקיבל הכרה מהמחלקה עלת תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, ב

  להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 דרישות ניסיון:
 בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים. :ניסיון  מקצועי 
 בעל ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים. ניסיון ניהולי: 

עבודה בשעות לא ,  OFFICE -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב :    דרישות נוספות
 שגרתיות 

 לגברים ונשים כאחדהמכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה  הבהרה מגדרית:

 

 

 

 מנהלה:

 12:00בשעה  6/12/2022' דבקשות למכרז יש להגיש עד יום: 
 חובה לצרף:

. שאלון למועמד והצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים ) ניתן להוריד באתר 1
 משאבי אנוש במועצה.( או לקבל במשרדי  il.muni.www.basmaהמועצה 

 . תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.3   .  קורות חיים.2
 או במסירה אישית למזכיר המועצה. kaisark@basma.muni.il  המסמכים יוגשו   למייל 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 
מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף 

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת   יענו.
אית עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכ הצורך במהלך תקופת ההעסקה.

לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר 
 במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 .מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום המועצתי
 כבוד רב,                                                                                                       

 ראיד כבהא
 ראש המועצה
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