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 עיריית בית שאן

  20/2019מס'  פומבימכרז 

 ת:משרהצורך באיוש על נותנת בזאת הודעה  עיריית בית שאן

 מנהל/ת מרכז צעירים

  מנהל/ת מרכז צעירים : אר תפקידות

 בכפוף להמשך תקצוב התקן(בסיוע המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל )העסקה 

  העיר ראש :כפיפות

 או חינוך, נוער וקהילה. דירוג מח"ר דירוג:

                                                 100%: היקף משרה

 :התפקיד תיאור

רשות תחומי העל את מכלול האסטרטגיות לצעירים בולתכנן ולהוציא לפ, להוביל

ליזום הפעלה וביצוע של תכניות בהתאם לחזון המרכז ועל פי תכניות . המקומית

לאפשר מיצוי של כלל ו המקומים הצעירים על סדר היום תחו לשים את .העבודה

 .תחומי העשייה לטובת צעירים ביישוב

 התפקיד:דרישות 

או  המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד :השכלה

 ל ובארץ. "הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו שקיבל

  החברה.במדעי  M.Aועדיפות ל  B.Aלפחות 

 :ניהולי ניסיון

  .שנים בניהול כולל של עובדים 2של בעלי ניסיון -

 .ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה -

  :ניסיון מקצועי

 .ניהול פרויקטים חברתיים מערכתייםשנים לפחות ב 2 בעל ניסיון של -

 .בגיוס משאבים ניסיון -

 .יתרון –בעבודה עם מתנדבים  ניסיון -

 .יתרון -קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב היכרות עם  -              

 

  :דרישות נוספות

 ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה באנגלית.   

  (אופיס)שליטה בסביבה ממוחשבת.  

 .נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות 

 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א- 

2001 . 

  יש להציג  – 1969-וק פיקוח על בתי ספר, תשכ"טלח 16אין הגבלת כשירות לפי סעיף

 אישור משרד החינוך.
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ויכולת כושר ביטוי . הדרכה ופיתוח, הנחייה, יכולת הובלת צוות מקצועי :כישורים אישיים

, ראש פתוח, הנעה עצמית .תודעת שירות גבוהה ויחסי עבודה תקינים .פה מ בכתב ובעל"מו

 .תרבותית-שחקן צוות ויכולת לעבוד בסביבה רב

 

 תחומי אחריות

 :ניהול המרכז כולל

ליווי ופיתוח של צוות , הנחיה. גיוס מיון וקליטת עובדים בתיאום עם השותפים: ניהול צוות. א

 .סיוע ופיתוח. ומעקב אחר ביצועי הצוות בקרה ,הערכה ,פיקוח . הרכזים

של מיזם הצעירים והנחיה ( אזורית וארצית)מחויבות להשתתף במפגשים והכשרות : הובלה. ב

במגזר , גיוס שותפים ברשות. העלאת ושימור נושא הצעירים על סדר היום הרשותי. אישית

הקמה וריכוז ועדת היגוי . העירוניבקרב המשרדי הממשלה ובעסקים במרחב , השלישי

מ עם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם "קיום קשרים וניהול מו. ועד מנהל מלווה/יישובית

 .קידום הפעילות במרכז

איתור תחומי ליבה חדשים ו הפיכת מרכז הצעירים למרכז עירוני שוקק :בניית קהילה. ג

 .למרכז ופיתוח שירותים בתחומי ליבה קיימים

גיוס  ,ניהול תקציב המרכז ומעקב אחר ביצועו המאוזן: ניהול תקציב והבטחת הקיימות. ד

 .משאבים להגדלת הבסיס הכלכלי של המרכז

 :ניהול ביצועים. ה

  .לרבות עמידה ביעדים ,כניות עבודהכתיבה והוצאה לפועל של ת,תכנון 

  .מידע וידע באמצעות מערכת ממוחשבת אחריות על איסוף וניהול

 .הדרכה והקמת פורומים וצוותי עבודה, ניהול

 .כתיבה והגשת דוחות

 

במעטפה סגורה , תוך  אישית במסירה מועמדות יגישו, ל"הנ הדרישות על העונים מועמדים

קומה ב' בית שאן . 1ברח' ירושלים הבירה   -  מנכ"ל העירייה במשרדציון מספר המכרז   

 כל בצירוף עיריית בית שאן בבניין  14:00 שעה עד 1/7/2019אחרון להגשת מועמדות  דמוע

ומסמכים להוכחת תנאי  והמלצות תעודות, חיים קורות לרבות הרלוונטיים המסמכים

.סיון הנ"ליההשכלה והנ  

 

 איוש המכרז מותנה באישור נחיצות משרה ע"י משרד הפנים.   

 

 כאחד  וגברים לנשים מופנה המכרז

 

 

 ,ז'קי לוי

 ראש העיר

 


