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 .רכז4ת מנהיגות צעירה לעולים חדשיםעיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של 
 
 

 .רכז4ת תכנית מנהיגות צעירה לעולים חדשים המשרה 
 .ממשרד הקליטהמדובר במשרה ייעודית ותלויית אישור תקציבי * 

 מנהלי. דירוג
 /-9 דרגה

 משרה 200% היקף משרה
תיאור 

 התפקיד
 

ותיאום בין כל הגופים הרלוונטיים להפעלת התכנית ומימוש קליטה מוצלחת של ריכוז מטרת התפקיד 
 הצעירים העולים בתכנית וביישוב. תפקידו כולל בין היתר:

 

 .בחירת המשתתפים, יצירת קשר ראשוני עימם וגיבוש קבוצת המנהיגות 

 .הובלת וליווי קבוצת מנהיגות, אחת או יותר 

  .קיום סדנאות בנושא מנהיגות 

  .גיבוש הקבוצה, תוך הקניית ערכים ויצירת תמונת עתיד 

  .חשיפת הקבוצה לדמויות ומודלים מעולם המנהיגות בקרב עולים 

 .הטמעת מרכיבי התכנית כפי שמופיעים בקול קורא זה   

  .השתתפות פעילה בהכשרה ובפיתוח המקצועי של רכזי התכניות 

 י בהתאם לדרישה.השתתפות פעילה בפורום רכזי תכניות מנהיגות ארצ   

  .מיפוי צרכים ומתן מענים לצעירים העולים ביישוב 

 :ידע והשכלה תנאי סף 

  שנות לימוד, עדיפות לבעל4ת תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר. 11השכלה: 

דרישות 
 נוספות

  עברית ברמת שפת אם. שליטה בשפה הרוסית. –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב- office. 

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר  .1 הערות
 העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. 

עפולה,  9/את הטפסים יש להגיש באגף משאבי אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין  .1
  .11:00שעה   /134/4101ליום שלישי,  תאריך  קומה א', עד

 . /0-/9510/1או בפקס:  shanit@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד9ת. 

  מרוכזת בעירייה.בימי חוה"מ פסח לא ניתן להגיש מועמדות באופן ידני בשל חופשה  ./

 בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.  .5

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .9

 ,האתיופית, לנשים העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .9
 .מוגבלויות ולמועמדים בעלי
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