לשכת ראש העיר
בס"ד
כ"ז בתשרי תשפ"א
 3באוקטובר 2021
לכבוד
לשכת הדוברות
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום שלישי 5/10/2021את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס' 110/2021
רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים

המשרה

רכז/ת השכלה ופיתוח מנהיגות צעירים

דירוג

חינוך ונוער וקהילה/מח"ר/סטודנטים

דרגה

בהתאם להסכם קיבוצי37-39 /

היקף משרה

50%
 .1בנייה ,תכנון וביצוע של ארועי תרבות ,פנאי והעשרה לצעירים.

תיאור תפקיד

 .2הקמת מעגלים חברתיים של צעירים והובלת פורום צעירים עירוני שישתלב בעשייה הקהילתית
בעיר.
 .3אחראי על תחום הסטודנטים ,יצירת תכניות העשרה ,טיפול במלגות סטודנטים ,הקמת
מסגרות לסיוע והכוונה בתחום ההשכלה והעבודה.
 .4ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה הישיר.
השכלה:
תנאי סף

כישורים
אישיים

כפיפות
כללי



בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :חינוך,
חינוך בלתי פורמלי ,מדעי החברה והרוח ,עבודה קהילתית.







בעל/ת כושר מנהיגות והובלה חברתית.
בעל/ת יוזמה ,יצירתיות ומוטיבציה רבה.
יכולת עבודה בצוות.
יכולת לעבוד בשעות לא שגרתיות.
יחסי אנוש טובים.

מנהלת מחלקת נוער וצעירים
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.

לשכת ראש העיר
בס"ד
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,תמונת פספורט ,תעודת זהות ,תעודות
המעידות על השכלה ,אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (הכוללים תאריך תחילת וסיום העסקה,
היקף משרה ותיאור תפקיד) ,אישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד והמלצות ,לכתובת מייל:
 jobs@rosh.org.ilעד לתאריך  19/10/2021 -שעה .12:00



הערות








חובה לציין בפניות להגשת מועמדות את מספר המכרז ושם המכרז.
חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז :קורות חיים ,תעודות השכלה רלוונטיות
אישורים המעידים על ניסיון (כולל תקופות מדויקות ,תיאור תפקיד והיקף משרה) והמלצות.
מצ"ב  -טופס הצהרה על קרבת משפחה חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדות.
הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה ו/או לאחר המועד
האמור ,תפסל על הסף.
ככל שלא יתקבל אישור מי די בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר ,יש לחזור על
פעולת הגשת המועמדות ,עד לקבל אישור.
מענה בנוגע להמשך תהליך המיון ,יימסר עד  30ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
תבחן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
שלום בן משה
ראש העיר

