
 

 

ניתן למצוא באתר העירוני     -למשטרת ישראל ה מוסד לשם פניי  אישור סכרז וטופלמהגשת מועמדות  פסטו
rehovot.co.il-www.ironit   )מכרזי כ"א( 

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

 

 
 :כפיפות

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

 :תאור התפקיד

 . ברמה עירונית(  ונוער בסיכון ילדים)  וקידום מעמד הילד ניהול •

   דהילתחום מעמד  תוכניות בליווי  •

 . כל גורם רלוונטי אוו/נוערקת הומחלרווחה , אגף הוךינ חשיתוף פעולה מלא עם אגף ה  •

 תית לקידום מעמד הילד.  והועדה הרש רמזכי •

 .  ילדים ונוער בסיכון(כולל ) מעמד הילד  ים לנושאתקציב והצגת צרכים  בניית תוכנית אחראי על •

 וגופים חיצוניים לרשות המקומית.  םממשלתייעם משרדים ובניית קשרים עבודה   •

 וער בסיכון. פוי ילדים ונעל תחום מי  איאחר •

 עמד הילד ובתוך כך תחום ההתנדבות.לול פעולות בתחום מ כת •

 רישות התפקיד: ד
 :  השכלה

  מדעי וראהחינוך או ה בתחומים הבאים:  ה גבוההאקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלאר ות
 . עבודה סוציאליתאו   החברה והרוח

 
 : ניסיון תעסוקתי

 אדמיניסטרציה. ם  שנים ניסיון בתחו 3
   .סוציאלית ודהבע, הוראה,  רכההד בתחומים הבאים: ידע וניסיון בעבודה

 
 :  ישייםכישורים א 

 . ניהול וארגוןסדר  יכולת   •
 . םיביויים תקשורת תקינה ויחסי אנוש חייכולת לק  •

 . ותפתי ואכת וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית  לפתיחויכולת   •

 . יכולת עבודה בתנאי לחץ  •

 ם. עובדייכולת ניהול   •

 ובקרה. , מיפוי  פיתוח תכניות אסטרטגיותת יכול  •
 

 :דרישות מיוחדות
 . י שגרתיותבלתבשעות , יכולת ונכונות לעבוד גמישות בשעות העבודה

 
 .משרה 50%: המשרה קףיה       

 ת נוספות על פי הצורך. לו יישא במטו חברה בעירונית המועמד/ת שיבחר לתפקיד ייקלט ב :ערהה
 

ן. בהתאם לחוק, חל  עה בעבירות מיהיעדר הרשגין ב ת ישראלשור ממשטרלהמציא אי   על המועמד
 בשלב זה על גברים בלבד. 

 
ים, צרף תיעוד מתאעל המועמד/ת לצרף קורות חיים תיעוד להוכחת כל הנ"ל ומועמד/ת שלא י/ת

 תיפסל מועמדותו/ה על הסף.
 

 15:30השעה עד   25.08.20  , תאריך ג'ן להגשת מועמדות יום מועד אחרו
 לחברה העירונית.  פן אישייוגשו באומסמכים  ה                             

 
 ע"י מ"מ וישתמאהמשרה   *

 
 

 1279מס'  פנימי/חיצוני מכרז
 קידום מעמד הילד -מנהל/ת תחום  תפקיד: 

 )ילדים ונוער בסיכון(   
 " הרשות לבטחון קהילתי"  של  תכניבת

 

 אחד כ ת לגברים ונשיםעדמיו מודעה זו

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

