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המועצה המקומית בענה
למילוי משרה פנויה של  :מנהל/ת תוכנית עיר ללא אלימות במועצה
מכרז חיצוני מס' 5/2015
המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה של– מנהל/ת תוכנית עיר ללא
אלימות
היחידה :עיר ללא אלימות כפיפות ניהולי :ראש המועצה כפיפות מקצועית :מטה המקצועי במשרד
לביטחון פנים
תיאור התפקיד
ניהול התכנית "עיר ללא אלימות" ,שמטרתה להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים ברשות.
עיקרי התפקיד :א .תכנון תכנית העבודה הרב שנתית והשנתית ברשות לרבות המיפוי הראשוני והוצאה
לפועל ,ב .ריכוז העבודה מול המטה הארצי של תכנית "עיר ללא אלימות" ,ג .קידום שיתוף הפעולה
בתחום בין מערכות הרשות ,ד .הקמת וריכוז מערך ארגוני ותשתית להפעלת התכנית ברשות ,תוך יצירת
אינטגרציה בין המערכות השונות.
דרישת המשרה
תנאי סף
 .1השכלה :בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .עדיפות לבוגרי מדעי החברה/עבודה סוציאלית
קהילתית.
 .2ניסיון:
א .ניסיון מקצועי :ניסיון בפרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית של  4שנים
לפחות.
ב .ניסיון ניהולי :של שנה לפחות בניהול שני עובדים לפחות במערכת רב תחומית.
קריטריונים ואמות מידה
.1
.2
.3
.4

בעל יכולת הובלת תהליכים  ,רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ ,בעל
יכולת הדרכה והופעה  /עמידה מול קהל .
יכולת ניהול ,ארגון ,והפעלת צוות ,יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה ,יכולת להנחות
מדריכים ,יכולת ביטוי בכתב ובעל פה ,יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה  ,כתיבה ודיבור.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות אופיס.

העסקת מנהל התכנית תהיה כפופה לאישור מנהל תכנית עיר ללא אלימות במשרד לביטחון הפנים,
ולקיום תקציב מתאים.
היקף המשרה( 50% :חצי משרה) דירוג מח"ר ,מתח הדרגות ( 37-39מח"ר)
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות
חיים ,תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום חמישי  17/12/2015שעה  13:00למזכירות
המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
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