לשכת ראש העיר

י"ט באדר ב' תשע"ט
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לכבוד
לשכת הדובר
גברת נכבדה,
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  4/4/2019את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 15/2019אחראי מועדון קהילתי

תיאור התפקיד:
 אחראי לניהול המרכז המשמש כאמצעי לארגון ופיתוח קהילתי. ארגון קבוצות מתוך הקהילה והפעלתן במסגרת המרכז ,ע"פ הצרכים של התושבים ובתיאוםעם המוסדות השונים.
 יצירת יחסי גומלין בין המרכז לקבוצות שונות בקהילה. אחראי לפיתוח והפעלה של מערך פעילויות ותכניות חברתיות תרבותיות במרכז – ילדים נוערומבוגר.
 אחריות לתיאום בין הקבוצות השונות הפועלות במרכז. הדרכת העובדים הפועלים בקרב הקבוצות הפועלות במרכז .קיום קשר עם מוסדות וארגוניםהקשורים עם הפעולות במרכז.
 אחריות לניהול האדמיניסטרטיבי ולביצוע התקציב. יכולת גיוס משאבים.השכלה :תואר  B.Aבאחד מהתחומים הבאים :מדעי החברה ,עבודה סוציאלית קהילתית ,חינוך,
חינוך בלתי פורמלי ,חינוך מיוחד.
ניסיון:
ניסיון שנתיים בעבודה עם קהילות.
ניסיון בעבודה עם קבוצות.
עדיפות לניסיון בהפעלה וריכוז מועדונים קהילתיים.
עדיפות לניסיון בהפעלת מרכזי למידה.
עדיפות לניסיון בעבודה עם תושבים ופעילים.
דרישות התפקיד:
כושר הבעה בכתב ובע"פ
נכונות לעבודה בשעות אחה"צ והערב בהתאם להחלטת המנהלת.
כישורים אישיים :בעל יכולת ארגונית ותפיסה קהילתית ,בעל יוזמה ,יצירתיות ומוטיבציה,
יכולת עבודה עם מערכות ,ארגונים מוסדיים וולונטריים ,יכולת עבודה עם פעילים ותושבים ,יחסי
אנוש טובים ,אחריות ומקצועיות ,יכולת עבודה בצוות.
כפיפות  -למנהלת המח' לעבודה קהילתית – באגף לשירותים חברתיים ראש העין.
היקף משרה  75% -כולל תוספת למשרה יחידה
שכר  -דרוג מנהלי דרגה 4-6
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר
רישום פלילי במסירה אישית בלבד עד  1/5/2019שעה ) 12:00למעט בין התאריכים 21-25/4/19
בהם משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חג הפסח( במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין
רחוב שילה  21טל'.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
בכבוד רב
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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