
  
11.6.2019 

 מנהל/ת מרכז קהילתי למרכז קהילתי בעמק חפר דרוש/ה

 מרכז קהילתי עמק חפר היחידה

 ת מרכז קהילתי עמק חפר/מנהל תיאור המשרה

 משרה 100% היקף המשרה

 פנימי / חיצוני סוג מכרז

  .המרכז הקהילתי ובקרה על מדיניות ביצוע תכנון, תיאור התפקיד

 :התפקיד עיקרי

הכנת תכנית שנתית הצרכים בקהילה ובחינת ארגון, , תכנון, מטרות הגדרת .1

של הרשות המקומית ובשותפות עם נציגי הציבור יניות כוללת הנגזרת מהמד

 .והקהילה כולל האחריות לביצוע

 בניית תקציב למרכז הקהילתי במסגרת התקציבית שנקבעה ע"י הגורמים .2

 ת זו.תקציבים תכנית המוסמכים ברשות ואחריות ליישו

 .באגף השוטפת העבודה ביצוע על ובקרה פיקוח .3

 .המקצועי והמנהלי באגף ואחריות על הנחיית והדרכת הצוות העובדים צוות ניהול .4

פיתוח יחסי גומלין בקהילה תוך עידוד וטיפוח פעילים ומתנדבים תוך כדי קיום  .5

 .ציבוריקשרי עבודה עם המחלקות השונות ברשות המקומית ובשירות ה

 וגיוספרויקטים ואירועים במשותף עם צוות המרכז הקהילתי  קידום יוזמות, .6

 .שותפים ומשאבים לביצועם

 דיווח להנהלה הציבורית של המרכז הקהילתי על פעילויות המרכז. .7

אחריות, בין היתר, על תחומים: וותיקים, צעירים, נוער כולל תנועות נוער, זי"ת,  .8

 מרכז הכוון לגמלאים, מניעת התנהגויות בסיכון ובטיחות בדרכים.

 סף דרישות
 תפקידל

באחד מהתחומים הבאים: חינוך בלתי פורמלי, רצוי  ,אקדמי תואר בעל - השכלה .1

 חינוך, עבודה קהילתית, מדעי החברה, מנהל חינוכי. 

שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה, ניהול, ארגון והפעלת  5 – מקצועי ניסיון .2

 .פרויקטים במסגרות החינוך הבלתי פורמלי

יסיון בעבודה עם וכתיבת תכניות עבודה, היכרות ונ  שנות ניסיון בניהול תקציב 5 .3

 מוסדות וארגונים כולל גיוס כספים.  

 .ישירה בכפיפות מנהלים ועובדים צוות בניהול ניסיון שנות 3 - ניהולי ניסיון .4

ונכונות לעבודה בשעות לא  שיון נהיגה בתוקףיר, מחשב יישומי דרישות נוספות: .5

 שגרתיות

כישורים 
בינאישיים 

 לתפקיד

 יכולת ארגון וניהול •

 יכולת תכנון ותקצוב •

 יכולת הפעלת צוות •

  קטים קהילתייםיכולת ליזום ולפתח פרוי •

 יכולת ניהול משא ומתן •

יכולת לקיים תקשורת רותמת ושיתוף פעולה עם תושבים, בעלי תפקידים,  •

 מוסדות וארגונים בקהילה

 משכר מנכל המועצה 70%-60% שכר

 ***התפקיד מיועד לשני המינים ***

  :דות לתפקידמבעת הגשת מוע מהמועמדים המסמכים הנדרשים

 קורות חיים ואישורי השכלה .1

 פירוט תפיסת עולם ו"אני מאמין" לתפקיד )עד עמוד אחד(  .2

 19.6.2019עד לתאריך   nicole.a@hefer.org.il את המועמדות יש להגיש למייל:

mailto:nicole.a@hefer.org.il

