
  
  
  
  

  
  
  
  

  03/2021מס' מכרז פומבי כ"א 
  רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון

  
מוע הגשת  לקבלת  נכונותה  על  בזה  מודיעה  אעבלין  המקומית  המשרה  המועצה  למילוי  מדות 

  המפורטת להלן: 
  

  . במצבי סיכון רכז/ת לתוכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות: שם המשרה
  

  . 50%: היקף המשרה
  

  : מינהלי / עובדים סוציאליים   דירוג
  

  . מדובר במשרה מתקציב פעולה שלא מקנה קביעות בעבודה : קביעות
  

  : תחומי אחריות

  ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון. הובלת ויישום של פרויקט חברתי  

 וגיוס הצעירים , יישוג איתור .  

   הכנה לתעסוקה, השמה בעבודההצעירים לאורך מסלואימון תעסוקתי אישי של , ל של 
 התמדה וקידום. סיוע בהשתלבות בלימודים / הכשרה מקצועית  

  .פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה 

  .פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה 

  .תיווך מענים קיימים 

 תו קהילתיים,  מענים  ליצור  מנת  על  צרכים  והעלאת  חסמים  גופים  איתור  עם  עבודה  ך 
  עירוניים ואזוריים רלוונטיים.

 
  : תנאי סף

  עדיפות לעבודה סוציאלית –השכלה : בעל/ת  תואר ראשון. 

   בתעסוקה "מקצועיות  תעודת  הספר    –בעל/ת  בית   / הג'וינט  של  פרט   תעסוקה  מקדם 
 .יתרון  –המרכזי 

 יתרון  –במצבי סיכון  בעל/ת ניסיון בעבודה עם בני נוער/צעירים/ות . 

  יתרון  –ניסיון בשילוב תעסוקתי . 

   יתרון. –רקע בעבודה מול מעסיקים 

  .יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים 

 .כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

  .שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט 

  .גמישות בשעות העבודה אחה"צ ע"פ צורך  
  



  מאושר. חוזה זמני אשר יוארך מעת לעת בהתאם לתקציב: ההעסקה הינה על פי הערה
  

  :יש לצרף את המסמכים הבאים

  .קורות חיים 

  .מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה 

   הגשת המועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על
רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום  ניסיון בעבודה/ רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא  

 האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.

   המכרז מתייחס לגברים 1998  –על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח ,
 ונשים כאחד. 

   בסעיפים לאמור  בהתאם  מוגבלות  עם  לאדם  העדפה  זכויות    9ו3תינתן  שוויון  לחוק 
ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע    1998גבלות, תשנ"ח  לאנשים עם מו

בהמצאת  וכן  מוגבלותו/ה  דבר  המפרטת  המועמד/ת  להצהרת  כפוף  האמור  התפקיד. 
 מסמכים להוכחת המגבלות. 

    סעיף לפי  לנשים  העדפה  התשי"א  6תינתן  האישה,  זכויות  שווי  לחוק  שני    1951ג  אם 
עלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב  המועמדים בני שני המינים הם ב

 . 2008וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 
 
  

  משרה  50%המשרה מוצעת היא בהיקף של 
  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

  יש להעביר את כלל המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הסך –רק פניות מתאימות תענינה 
  קורות חיים, תעודות והמלצות בציון שם המרשה 

 Deebm1983@gmail.com     \ habib.amir@gmail.comנא לשלוח ל: 
 

   12:00שעה:   31/05/2021לא יאוחר מיום 
  

 המועצהראש  –שיח' אחמד א מאמון 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


