مجلس البعنه المحلي

מועצה מקומית בענה

BINA LOCAL COUNCIL

לתפקיד רכז צעירים
01-2022
מכרז חיצוני מס
מרכז צעירים
היחידה :
דרגת המשרה ודירוגה 37-39 :
100%
היקף העסקה :
חיצוני
סוג מכרז
תיאור המשרה :
ייעוד:
ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתיתי של אוכלוסיית הצעירים
ברשות המקומית למען הקהילה

תחומי אחריות

 .1ריכוז תהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות לצורך פיתוח הקמה והפעלה
של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתיתי של אוכלוסיית
הצעירים למען הקהילה
 .2הוצאה לפועל של תוכנית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה
 .1ריכוז תהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח ,הקמה
והפעלה של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של
אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה

פירוט הביצועים
והמשימות העיקריות ,
כנגזר מתחומי האחריות

א .איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל הצעירים בישוב .
ב .ניתוח המידע ועיבודו לתוך תוכנית העבודה השנתית.
ג .תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום התוכנית.
 2הוצאה לפועל של תוכננית העבודה השנתית ועמידה ביעדים שנקבעו במסגרתה
א .איסוף מידע ונתונים עיריים על כלל הצעירים בישוב .
ב.מתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילות בתחום
ג .מעקב ובקרה אחר פעילות הרשות בתחום

מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד

ד .מתן דווחים שותפים על הפעילות למשרד לשוויון חברתי ולממונים ברשות
המקומית
 .1עבודה בשעות לא שיגרתיות
 .2עבודה עם צעירים

השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

תנאי סף:

דרישות נסיון
נסיון מקצועי:בעל נסיון של שנה אחת לפחות בייזום והובלת פרויקטים
X
חברתיים
 Xנסיון ניהולי בעל נסיון של שנה לפחות בניהול צוות מתנדבים
דרישות נוספות
 Xשפות  :עברית וערבית ברמה גבוהה
 Xישומי מחשב :היכרות עם תוכנת office

כפיפות :

מזכיר גזבר הרשות
לפרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון
מייל khaled@bine.muni.il

04-9129500
חאלד חליל מנהל משאבי אנוש

טפסים להגשת מועמדות למשרה אפשר להשיג במחלקת משאבי אנוש
להגשת הבקשות אפשר לקבל במשרדי הרשות במחלקת משאבי אנוש
את הבקשות בצירוף קורות חיים והמלצות יש להגיש אותם עד המועד האחרון

להגשת המועמדות
המועד האחרון להגשת המועמדות יום רביעי תאריך  02/03/2022שעה

12.00

מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מגבלותו בהליכי

הקבלה לעבודה
תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב

הבהרה מגדרית

עובדי הרשות המקומית ,אם המועמד בעל כישורים דומים לכשירוהם של
מועמדים אחרים
הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף.
בברכה
עלי חליל
ראש המועצה
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד

