י"ט תשרי תשפ"א
 07אוקטובר 2020
מכרז חיצוני/פנימי מס'  21.20לתפקיד רכז/ת חיילים משוחררים במרכז צעירים
שיעור המשרה:

 100%משרה

מתח דרגות :דרוג המח"ר דרגה +39 – 37
תיאור התפקיד:
מתן שירותי ייעוץ והכוונה ומתן מידע לחיילים משוחררים.
אחראי על כלל הפעילות במרכז צעירים ,המיועדת לסייע לחיילים משוחררים להשתלב בחיים
האזרחיים.
הגדרת התפקיד:
 vייזום יצירת קשר עם אוכלוסיית החיילים המשוחררים
 vמתן מידע מעודכן על זכויות חיילים משוחררים ,לרבות איתור ושילוב מועמדים לתוכניות
ייחודיות של קרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים ,בתחומי ההשכלה וההכשרה
המקצועית.
 vקשרי עבודה שוטפים עם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון
לרבות קבלת תדרוכים והכוונה מקצועית באמצעות מנהל מרכז צעירים
 vקשרי עבודה שוטפים עם יתר השותפים במרכז הצעירים ,במטרה לתת מענה הולם
לאוכלוסיית החיילים בתחום ההשכלה המקצועית והתעסוקה
 vמעקב תקופתי אחר אוכלוסיית הזכאים להטבות מכוח סעיף  7א' לחוק קליטת ח.
משוחררים
 vבחינת צרכים ופיתוח פעילות של הכשרה מקצועית ותעסוקה באזור
 vאחראיות על אימות נתונים של מלגות באמצאות מלגאים וסטודנטים
 vאחראיות מנהלית ארגונית לביצוע סדנאות הכנה לשחרור ביישוב בתיאום עם הגורמים
המוסמכים בוועדת ההיגוי של התוכנית
 vנוכחות לאורך כל מפגשי המידע ובסדנאות לקראת שחרור
 vהעלאת היקף הלומדים בכל מסלולי הלימוד בהן ניתנות הטבות בהתאם ליעדים שיקבעו
כישורים נדרשים:
 vתואר ראשון במדעי החברה/הרוח/חינוך/עו"ס
 vניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכת החינוך/מכללות/אוניברסיטאות/מוסדות
להכשרה מקצועית
 vניסיון של שנתיים לפחות בעבודה מול השירותים הניתנים ברשות
המקומית/התעשייה/תחום תעסוקה/הדרכה וייעוץ
 vיכולת עבודה בצוות
 vשליטה מלאה בתכנית  ,Officeבעבודה עם מחשב ותוכנות ייעודיות
 vיכולת הבעה בכתב ובע"פ
 vתקשורת בין אישית מעולה
 vנ כ ו נ ו ת ל ע ב ו ד ב ש ע ו ת ה צ ה ר י י ם והערב
• העסקה דרך עיריית כרמיאל ,מותנה בחידוש הסכם שנתי מול משרד הביטחון ,הקרן
להכוונת חיילים משוחררים.
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או בפקס מס'  04-9884111באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.
מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא  28/10/2020בשעה . 12:00
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים
כגון  :שאלון אישי ,קו"ח ,אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף ,המלצות ,צילום ת"ז
וכו'.
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא
תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה .כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת
המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה,
עו"ד עינב בן יהודה
מנהלת משאבי אנוש

העתקים:
משה קונינסקי  -ראש העיר
טניה מזרסקי -מ"מ ראש העיר
דר' שולה מנחם  -מנכ"ל העירייה
מיכאל גינקר -מנהל האגף לגנים ונוף
ג'ניה גולדשטיין -מנהלת מרכז צעירים והון אנושי
ועד עובדים

