
 

 
 

 :כפיפות
 החברה העירונית. מנכ"ללו מח' קליטהלמנהלת 

 
 :תאור התפקיד

  מימוש קליטה מוצלחת של הפעלת התכנית והוא איש קשר ומתאם בין כל הגופים הרלוונטיים ל הרכז 

 :בין היתרתפקידו כולל העולים בתכנית וביישוב.  הצעירים

 ות.ת המנהיגוצקבעימם וגיבוש יצירת קשר ראשוני בחירת המשתתפים,  .א
 ., אחת או יותרהובלת וליווי קבוצת מנהיגות .ב
 העברת תכנים מעולם המנהיגות וקיום סדנאות בנושא.  .ג
 גיבוש הקבוצה, תוך הקניית ערכים ויצירת תמונת עתיד.  .ד
 בקרב עולים.  חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם המנהיגות .ה
  . זההטמעת מרכיבי התכנית כפי שמופיעים בקול קורא  .ו
 השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי התכניות.  .ז
 דרישה.  ל בהתאםהשתתפות פעילה בפורום רכזי תכניות מנהיגות ארצי  .ח
 מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב.  .ט

 
 דרישות התפקיד:

יכולת יצירת , היכרות עם תחום העולים, יכולת ליווי ברמה הפרטנית, יכולת עמידה מול קבוצה
העבודה כרות עם עולם לת צעירים, הייכולת הובלת קבוצה, יכולת הנעה והפעקשר אישי, 
 יכולת ליזום, לפתח ולבצע תוכניות ופרויקטים, יכולת עבודה במספר תחומים במקבילוההשכלה, 

 
 : השכלה

 תעודת בגרות.בעלי  –שנות לימוד  12
 יתרון-אקדמיתואר  

 :ניסיון תעסוקתי
 .תרון לעבודה עם עוליםי -ון בהדרכה/הנחיית של קבוצות צעירים סינישנה 

 
  :דרישות מיוחדות

יחסי אנוש טובים, שירותיות, רגישות, אמפתיה, ראיה מערכתית, יצירתיות, יוזמה, סדר וארגון, 
 עבודה בצוות.

 ות, שפ, ספרדית, צפרתיתשפות העולים ברמת שפת אם רוסית, אנגליתעברית, ואחת מ –שפות 
 יתרון.נוספת 

 .100%: היקף המשרה
 

 :הערה
 על פי הצורך. בחברה המועמד/ת שיבחר לתפקיד יישא במטלות נוספות

      .קליטהמשרד ה כפופה לתקן ומימון המשרה*   
 

עה בעבירות מין. בהתאם לחוק, על המועמד  להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרש
 ב טופס אישור מוסד(.)מצ"חל בשלב זה על גברים בלבד 

 
על המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד מתאים, 

 ועמדותו/ה על הסף.תיפסל מ
 

 15:00 עד השעה 06.08.19, תאריך ג' מועד אחרון להגשת מועמדות יום
  .בותרחו 8רח' הנביאים  לחברה העירונית יוגשו באופן אישיכים המסמ    
 

 * המשרה מאוישת ע"י מ"מ
 

  
 

 מודעה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד

 
 נשים כאחדמודעה זו מיועדת לגברים ו                  

  -לשם פנייה למשטרת ישראל סד טופס הגשת מועמדות למכרז וטופס אישור מו
 כ"א(כרזי )מ rehovot.co.il-www.ironitניתן למצוא באתר העירוני 

 08-9458535פקס:  08-6683874טלפון:   09:00-16:00לקבלת מידע בין השעות 
 

 2561מס' מכרז

  עוליםרכז/ת תפקיד: 
 מח' קליטהתית מעורבות חברב ""מנהיגות עולהבמרכז   

 

http://www.ironit-rehovot.co.il/

