
 

 

 

 

 משרה 50%בהיקף  סוציאלי קהילתי תעסוקתי לריכוז יחידת יזמות /תעובד /השדות נגב דרוש האזוריתלמרכז מעברים במועצה 

  תיאור התפקיד

 ליווי אישי במסגרת התפקיד יתבצע  . ופיתוח עסקים קטניםיזמות הכלכלה המקומית במועצה באמצעות עידוד  קידוםאחריות על 

ים ופיתוח ערוצים נוספקהילתיות בניית פלטפורמות שיווקיות , קורסים, פורומים והובלת אירועי שיא ,עבודה קהילתית, ליזמים

 לעידוד והרחבת היוזמות והמגוון התעסוקתי.

 משימות

  מיפוי צרכי היזמים במועצה.ביישובי המועצהוהעסקי התעסוקתי מצב המבנה והמיפוי ואבחון . 

 לגורמים מקצועייםה והכוונ, ליווי ביצוע פגישות ראשוניות עם יזמים ובעלי עסקים 

 )בניית תשתיות במועצה ובישובים לתמיכה ביזמים כולל הכרות עם תהליכים סטטוטוריים )פל"ח 

  המועצותיצירה , שימור והעמקת הקשר עם המנהיגות המקומית ביישובי. 

 עם גורמים נוספים. שותפויות אזוריות לקידום עסקיםהשתתפות בצוותים וב 

  קשרים והפעלת פורומים לבעלי עסקיםפיתוח רשתות  באזורקשרים בין בעלי העסקים הקטנים החיזוק. 

 ארגון קורסים מקצועיים ליזמים, שיווק הרשמה ומעקב 

 תמריצים, ליווי ועזרה בגיוס הלוואות לפיתוח עסקים לבעלי עסקים ויזמים מקומיים הנגשת. 

 עבודה מול תכנית עבודה הכוללת  יעדים ומדדים. 

 צרכי המועצה.ואירועים לפי  עסוקתייםתפרויקטים  תכנון והובלה של  

 עסקים.המידע בנושא  יעדכון שוטף של מאגר 

  והנהגות היישובים ומעברים לתושבי המועצהפעילות יחידת היזמות ופרסום שיווק 

 דרישות התפקיד

 יתרון -קהילתיתבעבודה התמחות   חובה, – תואר בעבודה סוציאלית 

  חובה –ניסיון בעבודה קהילתית בתחום התעסוקה והפיתוח הכלכלי 

 חובה-היכרות עם עולם העסקים הקטנים ואוריינטציה עסקית 

  יתרון.-בתחומי שיווקניסיון במגזר העסקי או השלישי 

 חובה - יכולת לפעול באופן עצמאי בתוך צוות רב תחומי 

 )'יתרון - הכרות עם המגזר הכפרי )קיבוצים, מושבים, מועצות איזוריות, תנועות מיישבות וכו 

  חובה - ובהובלת פרויקטים חברתיים בתכנון פרויקטים והוצאתם לפועלמוכח ניסיון. 

  יתרון - טווח  וחשיבה אסטרטגיתיכולת להציב מטרות ארוכות 

 חובה - )בעל/ת רכב( יכולת ניידותו מגורים באזור הנגב 

 חובה - צ וערב"לעבודה גם בשעות אחה ונכונות זמינות 

 יתרון-ניסיון בעבודה במערכות רב תחומיות מורכבות. 

 18/9/16קורות חיים יש להגיש עד 

 9922980-08 –או לפקס  keren@merhavim.matnasim.co.ilלכתובת מייל 

 תחילת עבודה מיידית.רק פניות מתאימות תענינה. 
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