מכרז פומבי 2-0202
לקרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח דרוש'ה :רכז/ת חיילים משוחררים לאוכלוסיית הצעירים (גילאי )53 – 21
למרכז קשתות  -מרכז צעירים ומרכז לפיתוח ההון האנושי דרוש/ה:
תיאור תפקיד:
אחראי/ת על כלל הפעילות במרכז הצעירים ,המיועדת לסייע לחיילים משוחררים ובני/ות שירות לאומי להשתלב בחיים האזרחיים,
וזאת באמצעות מתן מידע על זכויותיהם והפנייתם לגורמים הרלוונטיים לשם מימושן.
התפקיד כולל:
 .2יזום יצירת קשר עם אוכלוסיית החיילים המשוחררים באזור והזמנתם למרכז הצעירים ביישוב.
 .0מתן מידע מעודכן על זכויות חיילים משוחררים ,לרבות איתור ושילוב מועמדים לתוכניות ייחודיות של הקרן ויחידה
להכוונת חיילים משוחררים ,בתחומי ההשכלה והכשרה המקצועית.
 .5קיום קשרי עבודה שוטפים עם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ,לרבות קבלת תדרוכים והכוונה
מקצועית.
 .4קיום קשרי עבודה שוטפים עם יתר השותפים במרכז הצעירים ,במטרה לתת מענה הולם לאוכלוסיית החיילים המשוחררים
בתחום ההשכלה ,ההכשרה המקצועית והתעסוקה.
 .3מעקב תקופתי ,בהתאם לצורך ולנסיבות ,אחר אוכלוסיית הזכאים להטבות הלומדים  -במוסדות להשכלה גבוהה ,ובמכינות
הקדם אקדמיות.
 .6בחינת צרכים ופיתוח פעילות של הכשרה מקצועית ותעסוקה באזור ,בשיתוף מטה הקרן והיחידה להכוונת חיילים
משוחררים במשרד הביטחון ,לצורך תכנון הכשרות מתאימות לחיילים משוחררים.
 .7פיתוח תחום התעסוקה ותרבות הפנאי לחיילים משוחררים ,לרבות במישור האישי והמקצועי ופיתוח קשרי מעסיקים.
 .1אחריות על אימות נתונים של מלגות באמצעות מלגאים וסטודנטים.
 .9אחריות תפעולית ומקצועית לביצוע סדנאות הכנה לשחרור ביישוב ,בתיאום עם הגורמים המקצועיים המהווים את וועדת
ההיגוי של התוכנית )צה"ל ,משרד הביטחון וקרן גרוס).
 .22חובת נוכחות לכל אורך מפגשי המידע ובסדנאות הכנה לקראת שחרור ללא קשר להיקף המשרה.
דרישות סף לתפקיד:
 .1השכלה :תואר ראשון.
 .2ניסיון
א .ניסיון בן שנה בתחום ההדרכה  /ייעוץ ,וכן ,בריכוז או ניהול פרויקטים חברתיים  -חובה.
ב .ההיכרות טובה של מערכת החינוך ,מכללות ואוניברסיטאות ומוסדות להכשרה מקצועית  -יתרון.
ג .היכרות טובה של השירותים הניתנים ברשות המקומית  -יתרון.
ד .היכרות של התעשייה ותחום התעסוקה באזור  -יתרון.
דרישות וכישורים נוספים:
א .כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב.
ב .יכולת עבודה בצוות ותקשורת בינאישית מעולה.
ג .נכונות לעבודה בשעות הצהריים והערב.
ד .ניסיון בעבודה בסביבה רב תרבותית וגמישות מחשבתית ויצירתית
ה .רגישות תרבותית גבוהה ואוריינטציה חברתית מובהקת.
היקף משרה111% :
כפיפות :מנהל קשתות  -מרכז צעירים ומרכז לפיתוח ההון האנושי
הגשת מועמדות :מועמדות לתפקיד בצירוף קורות-חיים ,ממליצים ,רישיונות ותעודות מתאימות ,לרבות תעודת יושר ניתן להגיש
למייל  michrazim-fund@ramla.muni.ilעד ליום ה 12.4.21 -בשעה  .10:11טלפון.21-9772922 :
מודעה זו מיועדת לגברים ולנשים כאחת.
רק מועמד/ת העונה לדרישות המשרה בצירוף המסמכים הדרושים יוכל/תוכל להשתתף במכרז.
מועמדויות שתגענה לאחר המועד הנקוב ו/או שלא בצירוף תעודות ו/או המלצות כאמור – לא תילקחנה בחשבון.
בכבוד רב ,מיכאל וידל
יו"ר קרן רמלה לחינוך ,תרבות ופיתוח (ע"ר)

