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 חיצונימכרז 
 

 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:
 אגף רווחה וקהילה – רכז/ת התנדבות

 

 
 תאור התפקיד:

 קיום מערכת קשרים עם הארגונים, הקבוצות והמוסדות הוולונטריים המקומיים 

  זיהוי ומיפוי תפקידים למתנדבים ברשות בשיתוף, בשילוב ובתיאום עם כל שירותי החינוך
 ה המקומיים והאזורייםוהרווח

  אחריות להכנת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף עם הגורמים הקולטים מתנדבים ועם הגורמים
 השולחים אותם

 אחריות לגיוס ולמיון מתנדבים באופן עצמאי 

  שיבוץ והגדרת תפקידים למתנדבים שגויסו על ידי ארגוני מתנדבים, ולמתנדבים שגויסו על
 ידו/ידה באופן עצמאי

 ות לארגון, לתקצוב, ולגיוס משאבים, להפעלת מתנדבים במסגרת תוכנית העבודה אחרי
 השנתית

 קיום מערכת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבים 

  ריכוז, הנחייה ותיאום הנעשה בתחומי ההתנדבות בין ארגונים ומוסדות שונים ובשירותים
 המקצועיים השונים, ופועל/ת לקידום הפעילות ולפרסומה

 השתלמות המתנדבים והעובדים המקצועיים בהתאם לצרכיםאחריות ל 

 פועל/ת במסגרת ועדת מל"ח הרשותית 

  פועל/ת בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות
 הרווחה / משרדי ממשלהמשרד 

 דרישות המשרה:

  כשירות לעבודה סוציאלית או בעל/ת תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה או רוח, או מורה
 מוסמך

  :עבודה  /שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים: הדרכה/ הוראה/ אירגון/ ניהול 3ניסיון
 קהילתית

 עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה 

  םלייישום בפנקס העובדים הסוציאר -לעובד/ת סוציאלי/ת 
 :נתונים נוספים

 תרוןי -, ייזום והובלת פרוייקטים, הנחיית קבוצות ו/ או צוותיםסיון בניהול עובדים ינ 

 יכולת עבודה בצוות ועם שותפים, מתוך תפיסה מערכתית 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 

 עברית ברמה גבוהה 

  מעוליםיחסי אנוש  

 כישורי ניהול, לוגיסטיקה וארגון 

 ליטה מלאה בתכנות שOFFICE 
 רישיון נהיגה ורכב חובה

 )בשעות הבוקר ואחה"צ( 80% :היקף משרה
 / על פי הכישורים  37-39ט'/-א'י – דרגה מח"ר/ חינוך חברה ונוער /עו"ס –דירוג  תנאי שכר:

 התחלת עבודה מיידית 
 רק פניות מתאימות תיענינה    
 

 ודות השכלה וניסיון נדרשיםתע קורות חיים )בציון שם המשרה(יש לצרף 

   CV@misgav.org.il בדוא"ל: או 9902302משאבי אנוש בפקס  אגףל ,06/2020/29 :לתאריך עד

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו

 

 
 

mailto:CV@misgav.org.il

