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 קהילתויקטור/ית לליווי פר

 בבית שאן.   -בני המנשה 



  

     15/2020 מכרז פומבי  מס'    

 עיריית בית שאן,  נותנת בזאת הודעה על הצורך באיוש משרת: 

                

 בני המנשה  קהילתיקטור/ית לליווי פרו  
 

 משרה. 100%: התפקידהיקף 

 מ"מ ראש עיריית בית שאן. : כפיפות

 בכפוף לאישור משרד הפנים. :דרגהודירוג 

 : יאור התפקידת

 בני המנשה. שבט סיוע בקליטת העולים מ •
היכרות ובקיאות במיפוי הרשות, הכולל נתונים דמוגרפיים, שירותים מוצעים, ותכניות הרשות הרלבנטיות   •

 לנושא. 
 בני הקהילה. מיפוי הצרכים של  •
 תכנון פעילות וביצועה.  •
 ישובית. יהצגת התכניות המוצעות בפני ועדת ההיגוי ה  •
 תכנון, פיקוח, מעקב ובקרה על התכניות.   •
 זיהוי של הפעילים הפוטנציאליים מבני הקהילה, וטיפוח מנהיגות מקומית מקרבם.  •
 המנשה בגיבוש התכניות.  שיתוף של נציגים מארגוני העולים מקרב אוכלוסיית היעד ובפרט של בני   •
 חשיפה של בני הקהילה למערך השירותים והתכניות, העומדים לרשותם.   •
יצירה של תיאום ואיגום בין הארגונים והמוסדות, הפועלים ברשות בתחום קליטת עולי אוכלוסיית   •

נט, צה"ל  היעד(אגפים שונים ברשות, ארגוני עולים, קרנות, עמותות, משרדי ממשלה, חברת המתנ"סים, גו'י
 ועוד), ותכלול פעולותיהם, באופן שישפר את האפקטיביות ואת העשייה.  

 ליווי העולים למוסדות/משרדי ממשלה, קופ"ח, בנקים.   •
 ייזום ופיתוח מענים לצרכיהם של בני הקהילה.  •
 נוכחות של הפרויקטור בפעילויות חובה.   •
 תיעוד אירועים.  •
 ת ביצוע תקופתיים מילוליים ותקציביים, דווח ביקורת ועוד.  דווח על ביצוע התכניות כולל כתיבה של דוחו •
 

 : תנאי סף

 :  השכלה .1
 . שנות לימוד 12 1.1
 יתרון.    –ואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר ת 1.2

 
 :  שפות .2

   חובה.– דובר/ת שפת הקוקית (שפת בני המנשה) 2.1
 טובה. ברמת  -עברית  2.2
 דובר/ת אנגלית.  2.3

 
 : דרישות נוספות .3

 בריכוז וניהול פרויקטים. עדיפות לבעל/ת ניסיון  3.1
 . officeשליטה בישומי  -דע ביישומי מחשב י 3.2

 
 
 
 



  

 
 
 

 עדיפות לנייד/ת בעל/ת רכב.  3.3
 כושר ביטוי בכתב ובעל פה.  3.4
 תקשורת בינאישית גבוהה.  3.5
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  3.6

 
 

תחת הלשונית   shean.org.il-www.bet(  על גבי טופס שבאתר העיריה,  מועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש

במעטפה סגורה,   תנאי הסף להוכחת כל    קורות חיים, בצירוף התעודות והאישורים הנדרשיםמכרזים ודרושים)  

-04טל':    קומה ראשונה  1עירית בית שאן רח' ירושלים הבירה  העירייה    תוך ציון מספר המכרז, בלשכת מנכ"ל

(יש לוודא קבלת הדואר   dos@bet-shean.org.ilניתן גם להגיש מועמדות בכתובת הדואר האלקטרוני    .6489481

 13:00בשעה 08/2020/18:מועד אחרון להגשת מועמדות  האלקטרוני בטלפון הנ"ל).

 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. 

 

 

 

 בברכה,             

   שאןעיריית בית ראש   ,ז'קי לוי 

 
 

 

http://www.bet-shean.org.il/

