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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מוקד קליטה ברשות המקומית

בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1977-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז כ"א מס' 05/18
תואר המשרה :מנהל מוקד קליטה
דרגה :

 38-40בדירוג המח"ר

שיעור המשרה  100% :משרה
תיאור התפקיד:
 .1ניהול מקצועי הכרוך בביצוע הפרויקט ובכלל זה לביצוע השירותים הקבועים בהסכם
זה ,לריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח ,הקמה
והפעלה של המוקד.
 .2ריכוז והובלת תכניות במסגרת הפרויקט ,הרחבתן והעמקתן עפ"י המטרות והיעדים
שנקבעו בפרויקט ובתכנית העבודה.
 .3עמידה ביעדים כמותיים ,גיוס מתנדבים ,איסוף מידע ונתונים עדכניים על כלל
האזרחים הישראלים ממוצא אתיופי ברשות המקומית ,ניתוח המידע ועיבודו לתוך
תכנית העבודה ,תיאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים לקידום הפרויקט ,תיאום
התנדבויות של מתנדבים המעוניינים להשתתף בפרויקט אל מול מבקשי סיוע בקהילת
האזרחים יוצאי אתיופיה ,הכנת תכנית העבודה ,מנהל המוקד יעביר דיווחים שוטפים
למשרד על הנעשה בפרויקט וכן יעביר דו"חות שונים ביחס לפרויקט בהתאם לדרישת
המשרד.
 .4מנהל המוקד יהיה אחראי על ריכוז והובלת תכניות במסגרת הפרויקט ,הרחבתן
והעמקתן עפ"י המטרות והיעדים שנקבעו בפרויקט ובתכנית העבודה.
 .5הכנת תכנית עבודה ,מתן מענה לפניות ציבור ,מתן שירות ישיר לתושבים ,ייזום מענה
והשתתפות ביישומם ועוד.
 .6סיוע בקידום אוכלוסיות מוחלשות בהיקף של עד  10%משעות העבודה החודשיות.
כפיפות:
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

תנאי סף:
ידע והשכלה:
השכלה:
בעל תואר אקדמאי ראשון במדעי החברה או חינוך או עבודה סוציאלית ובעל  3שנות
ניסיון בניהול פרויקטים ומיזמים חינוכיים.
או
בעל תואר אקדמאי ראשון או תואר מקביל בתחום של הנדסאים וטכנאים ובעל  5שנות
ניסיון בניהול פרויקטים ומיזמים חינוכיים.
שפות:
עברית ואמהרית
יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה ,OFFICE -אינטרנט.
דרישות נוספות-
יחסי אנוש טובים ,אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,כושר
הבעה בעל פה ובכתב.
מינהלה -בקשה למועמדות יש להגיש באופן ידני ב 5 -עותקים בלשכת מנכ"ל עד לתאריך
 01.07.2018שעה 12:00
• טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
• אשת הקשר – חנה טסלר טלפון 08-8593550
הבהרה מוגדרת -המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים.
הבהרה :מדובר במשרה המתוקצבות ע"י המשרד לשוויון חברתי וקיומה מותנה בחידוש
התקציבים לרשות .לפיכך ,המועמד/ת שיזכה יחתום על חוזה העסקה מיוחד תלוי תקציב.

הערה:
מובהר למועמדים ,כי הקבלה לתפקיד מותנית באישור המשרד לשוויון חברתי.
לידיעת המועמדים ,המשרה כיום מאוישת על ידי עובד זמני.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

