
 

 

 
 2022/50מכרז מספר 

 מתנ"ס שדות נגב) ע"ר( מודיע בזאת על משרה פנויה כדלקמן:
  הדרוש/

 .הכנה לצה"לרכז/ת תיאור משרה:  .1
 מלאה היקף המשרה: .2
 גלובאלי: רשכ .3
 מנהלת מחלקת ילדים ונוערכפיפות:  .4

 
 : התפקידתיאור 

 הכנה מיטבית של בני הנוער לקראת הגיוס לצה"ל ו/או לשרות לאומי/אזרחי. .1

 תכנון ואחריות לביצוע פרויקטים הקשורים בהכנה לצה"ל. .2

כניות מוסדיות להכנה לשירות משמעותי בתוך המסגרות הבית ספריות והחוץ ותריכוז  .3

 בית ספריות. 

  ולהוריהם.בשירות הלאומי למתגייסים, למתנדבים מתן מענה  .4

 .איסוף מידע ונתונים עדכנייםאיתור צרכים ו .5

איתור וטיפול במלש"בים )מועמדים לשירות בטחון( שלא השלימו תהליכים בלשכת  .6

 הגיוס.

 ניהול משא ומתן עם גורמים שונים וגיוס משאבים. .7

 וכדומה. , משפחות רווחהבסיכוןנוער  – ברשותאוכלוסיות כלל המענה הוליסטי ל ןמת .8

 .ויות השוטפותהפעילבשטח והובלת  ותנוכחחובה  .9

קשר עם גורמים בצה"ל, משרד החינוך וגורמים פנים וחוץ ארגוניים וכן, קשר עם גורמים  .10

  .מועצההקשורים לשנת שירות ושרות לאומי וחיבורם ל

ועל פי מדיניות ועבודה בהתאם להנחיותיהם,  במועצהשיתוף פעולה עם הממונים  .11

 המועצה.

 דרישות וכישורים: 

 חברה( או  חובה )עדיפות לתואר בתחומי החינוך -ואר אקדמאי ת .1

 חובה! –ת  שירות צבאי \בוגר .2

 יתרון -של עבודה בתכניות לעידוד גיוס לצה"ל ניסיון מקצועי  .3

 יתרון-ניסיון מקצועי בריכוז פרויקטים בתחום ההשכלה .4

 יסיון של הנחיית צוות, תכנון וניהול תקציב נ .5

 רוןית –, החינוך או המערך הלוחם בעל/ת רקע צבאי בתחום ההדרכה .6

 .OFFICEשליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובתוכנות  .7

 .ם ושעות הערבנכונות לעבודה בשעות אחר הצהרייזמינות ו .8

השתתפות בקורס הכוון לרכזי הכנה לצה"ל ומנהלי מרכזי הכנה לצה"ל ולשירות זמינות ל .9

 .שעות 120הלאומי אזרחי בן 

בע"פ ובכתב, יכולת עבודה -יכולת הקשבה, כושר שכנוע, כושר ביטוי-כישורים אישיים .10

 בצוות, תודעת שירות גבוהה.

 



 

 

 

 

 

 ,1553220-076: 'בטל מנהלת מחלקת ילדים ונוער, עדי מגנהיים  -לפרטים נוספים
 .maya@sn.matnasim.co.ilמייל: כתובת או ב

  15:00 בשעה ,תשפ"באייר  יז, 18.05.2022, רביעייום עד ניתן לגשת למכרז זה 

 המלצות, ניתן לשלוח במייל בלבד לכתובת ו את הבקשות בצירוף קורות חיים

jobs@sn.matnasim.co.il . 

 אך הוא מופנה לזכר ונקבה כאחד.המכרז כתוב בלשון זכר 
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