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

 
 :תאור התפקיד

בסביבה   , התערבותReaching outפועל בדרכים של "יישוג" , 13-15מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי 
נן יעדים מתכ ,ם, כוחות ורצונות של הנערירכיםעריך ומאבחן קשיים, צמתוך הדדיות ושותפות, מ ,הטבעית

פועל בשלושה מישורי  נציאל האישי שלו בהתאם להנחיה המקצועית.טלקידומו של כל נער ולמימוש הפו
ומנחה לבני הנוער המצויים  ךרידקהילתית. מדרכה קבוצתית ועבודה פרטני, הנחיה וה: התערבות

יים, מנחה תכניות חינוכיות קבוצתיות, ופועל לשילובם תיווכיים ומפעיל כלים חינוכיים, ייעוצבאחריותו, 
ותים האחרים גילם. פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השיראת בני התואמות של הנערים במערכות 

לווה את הנערים ם ליעדים בתכנית, מבהתאהתקדמות מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר . בקהילה
 ובהתאם להנחיותיהם.מונים עליו ם המבשיתוף פעולה ע ל. פועתוילובם במסגרבש

 
 דרישות התפקיד: 

 :  השכלה
 .ה גבוההאקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלאר תו
 

 : ניסיון תעסוקתי
עם נוער בסיכון, עבודה קבוצתית עם נוער  ההבאים: עבודבתחומים בעבודה  שנה לפחות של ניסיון

 .בסיכון, ארגון, ניהול והפעלת פרויקטים
 

 :  ישייםכישורים א 
יכולת לעבודה קבוצתית עם נוער, יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית,  יכולת להתקשר עם נוער,

, יכולת ניהול וארגון, יכולת ניהול משא ומתן, יכולת עבודה בתנאי לחץ, ואכפתיותמעורבות חברתית 
 .יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת

 
 :דרישות מיוחדות

 .י שגרתיותבלתבשעות , יכולת ונכונות לעבוד גמישות בשעות העבודה
 

 . משרה 0%5:  המשרה היקף      
 

ן. להמציא אישור ממשטרת ישראל בגין היעדר הרשעה בעבירות מי  על המועמד
 בהתאם לחוק, חל בשלב זה על גברים בלבד. 

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

 ים, תיפסל מועמדותו/ה על הסף. מתא
 

 15:30עד השעה  18.02.20 , תאריך ג'מועד אחרון להגשת מועמדות יום 
 לחברה העירונית.    פן אישייוגשו באוהמסמכים                              

 
 ע"י מ"מ מאוישתהמשרה   *

 
 

 2621 מכרז מס'

   נועררכז/ת לפעילות עם תפקיד: 

 "הרשות לבטחון קהילתי" של  כניתבת

 

 ת לגברים ונשים כאחדעדמודעה זו מיו

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

