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 :כפיפות
 החברה העירונית.  ולמנכ"ל של הרשות לביטחון קהילתי, אלימות סמים ואלכוהול, תוכניתלמנהל 

 
 :תאור התפקיד

 מערכת קשרים עם הארגונים, הקבוצות והמוסדות הרלוונטיים.  קיום •
 הרלוונטיים. , בשילוב ובתיאום הגורמים בשיתוף תפקידים למתנדבים זיהוי ומיפוי •

 אותם.  גורמים השולחיםבשיתוף עם הגורמים הקולטים מתנדבים ועם ה דה שנתית כנית עבוהכנת ת •
 גיוס ולמיון מתנדבים באופן עצמאי.   •

 . ידים למתנדבים שגויסוומגדיר תפק משבץ   •
 ית עבודה שנתית. נדבים במסגרת תכנ הפעלת מת ארגון ו •

 ת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבים. רכ מע קיום •
 מקצועיים  ה םובשירותי  חומי ההתנדבות בין ארגונים ומוסדות שוניםה בתהנעש ותיאום   ריכוז, הנחיה •

   דום הפעילות.השונים ופועל לקי 

 ם בהתאם לצרכים. והעובדים המקצועיי השתלמות המתנדבים הכשרה ו/או  •
 חיותיהם. ים עליו ובהתאם להנ וף פעולה עם הממונ יתש •
 

 דרישות התפקיד: 
 :  השכלה

ינוך בלתי פורמלי,  בתחומים הבאים: חינוך, ח  ה גבוההועצה להשכלאקדמי ממוסד מוכר ע"י המ אר תו
 . קהילתית  עבודה סוציאלית ,, מדעי החברה והרוחמדעי ההתנהגות

 
 : ניסיון תעסוקתי

 . חובה מתנדבים  ולון וניה ארגבשנים ניסיון  3
 .  הוראה,  הדרכה ם:ומים הבאיבתח ידע וניסיון בעבודה 

 
 :  ישייםכישורים א 

 . רגוןיכולת ניהול וא •

 יכולת לקיים תקשורת תקינה ויחסי אנוש חיוביים.  •

 גונים. ר סדות ואיכולת לשתף פעולה עם מתנדבים ועם בעלי תפקידם, מו  •

   יוזמה אישית. •
 :דרישות מיוחדות

 . תי שגרתיובלתבשעות ד , יכולת ונכונות לעבובשעות העבודה גמישות
 

 . משרה 75%:  המשרה קףיה       
ות נוספות על פי  יישא במטלוחברה בעירונית  המועמד/ת שיבחר לתפקיד ייקלט ב  :הערה

 הצורך. 
ן. ילהמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מ  על המועמד

 . לב זה על גברים בלבדבהתאם לחוק, חל בש
 

  צרף תיעודתיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/תעל המועמד/ת לצרף קורות חיים 
 ים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף. מתא

 
 15:30עד השעה  25.08.20 , תאריך 'געמדות יום מועד אחרון להגשת מו

 ונית.  עירלחברה ה  פן אישישו באויוגהמסמכים                              
 ע"י מ"מ וישתמאהמשרה   *

 
 

 1278מס' חיצוני/פנימי מכרז
 ם  מתנדבירכז/ת    תפקיד:

 "הרשות לבטחון קהילתי" של  תכניבת

 

 ונשים כאחדת לגברים עדמודעה זו מיו

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

