
 

 

 
 

 12/2022מכרז מספר 
 מתנ"ס שדות נגב) ע"ר( מודיע בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

  הדרוש/
 

 מילוי מקום  -מנהל/ת מרכז צעיריםתיאור משרה:  .1
 מלאה היקף המשרה:  .2
 גלובאלי : רשכ .3
   ים שדות נגב ומרחביםהמתנ"ס  ימנהלכפיפות:  .4

 
 :  תיאור התפקיד

  ת לפועל את מכלול האסטרטגיות לצעירים ברשות המקומי ציאה ן ויו תכנ  ה,הובל •
 כניות העבודה.  ו ועל פי ת  תנ"סכניות בהתאם לחזון המוזום הפעלה וביצוע של תיי •

 .  מועצהמיצוי של כלל תחומי העשייה לטובת צעירים בוהצעירים   הובלת •

 .לצעירים  קהילה ניהול כולל של הפעילויות והאירועים בתחומי פיתוח קריירה ופיתוח  •

 :  תחומי אחריות

 . הצעירים ניהול והובלת צוות, גיוס ומיון, הנחיה וליווי  •

 ה,הענקת מענים מגוונים להכוונת צעירים בצמתי החיים הרלוונטיים: קהילה, קרייר •
 .השכלה, הורות צעירה, התנהלות כלכלית, מגורים ופנאי 

 . ופילנתרופים  םמוניציפליייצירה ושימור שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים,  •

 . תכנון, כתיבה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה לרבות עמידה ביעדים •
   .הגשת דוחות תקופתיים •
במרכז קיום קשרים וניהול מו"מ עם גורמים ציבוריים וממלכתיים לשם קידום הפעילות  •

 צעירים. 

   .ופיתוח שירותים בתחומי ליבה קיימים  למרכז צעיריםחדשים איתור תחומי ליבה  •

 דרישות וכישורים: 

יתרון לבעלי תואר שני בתחומי החברה, מדיניות ציבורית, עבודה )חובה.  -תואר ראשון •
 (.סוציאלית ומדעי ההתנהגות

 הנחיה, הדרכה ופיתוח.   -שנים לפחות בניהול צוות  3על/ת ניסיון ניהולי מוכח של ב •
 ניסיון מוכח בניהול תקציב ובקרה.   •
 . כניות עבודה לרבות עמידה ביעדיםותכנון ,כתיבה והוצאה לפועל של ת •

   .יתרון  –היכרות עם הקהילה, קהלי היעד והשירותים המוניציפאליים בישוב  •
 חובה.   -עלה וניהול פרויקטים חברתייםניסיון ביזום הפ  •

 חובה   -ידע וניסיון בגיוס משאבים ועבודה עם שותפים. •
 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות  •

 .השתתפות בימי הכשרה אזוריים וארציים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל •

כתובת  או ב, 0253220-076  / 1553220-076: 'בטל  רכזת משאבי אנוש, מאיה כהן  -לפרטים נוספים
 . maya@sn.matnasim.co.ilמייל: 

  15:00 בשעה  ,יט תמוז, 18/07/2022, שני  עד יוםניתן לגשת למכרז זה 

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

jobs@sn.matnasim.co.il 

 המכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר ונקבה כאחד.
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