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 חיצונימכרז       

 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:     
 קהילתית ביטחון /מנהל    

 למאבק באלימות סמים ואלכוהול רשות
 
 

 אור התפקיד:ית

 ועל תמונת הפשיעה,  יםמיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב
 רשותהאלכוהול בות וצריכת הסמים והאלימ

  תכנון, הפעלה וביצוע מעקב אחר תכנית עבודה שנתית המכוננת למניעת פשיעה, אלימות, סמים
 ואלכוהול

  בניית מסוגלות קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול, תוך עידוד
ים להשתתפות תושבים במאמץ מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצ

 למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה

 פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית 

  לבעלי עניין ברשות המקומית ובמשטרה תוך מעקב וליווי של מערך האכיפה ברשות המקומיתסיוע 

 רשות בשיתוף ובתיאום הגורם הרלוונטי ברשות ניהול מערך ההתנדבות של השירות הלאומי/אזרחי ב
למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. לרבות, איתור מקומות התנדבות פוטנציאליים, בניית מעני הכשרה, 

 השמה וליווי של מתנדבים

  הפעלת מערך הסברה ושיווק למניעת אלימות, פשיעה ושימוש בסמים ואלכוהול, בשותפות עם אנשי
 במקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהולהמקצוע בתחום ברשות 

 השתתפות בוועדות יםהקמה וריכוז של וועדות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב .
 הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות ברשות ובפורומים

 תכנון וניהול התקציב הרשותי של תכניות הרשות 

 יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול 

 יםסיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב 

 דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד על יישום והתקדמות התוכנית והניצול התקציבי 
  כישורים נדרשים:

 עבודה  תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה/ מדעי ההתנהגות/ עדיפות לקרימינולוגיה/ ת/בעלכלה: הש
מדעי המדינה, שנרכש במוסד על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  /מדעי התנהגות/ סוציולוגיה סוציאלית/

 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

  :שנים  4ם חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית, עדיפות לניסיון של ניסיון בפרויקטיניסיון מקצועי
 לפחות

  :ניסיון ניהולי של שנה לפחות בניהול ו / או ריכוז שני עובדים לפחות במערכת רב תחומיתניסיון ניהולי 

  בע"פ ובכתבגבוה כושר ביטוי 

  בתוכנות שליטה ו , כולל אינטרנטבסביבה ממוחשבתידע וניסיוןOFFICE    

  ותודעת שרות גבוהה מעוליםיחסי אנוש  

 יכולת עבודה בצוות ועמידה בתנאי לחץ  

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות ובמשימות מורכבות 
 תנאים מקדימים למינוי:

 היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק 
 

  ובהח – רישיון נהיגה ורכב
 100% –ף משרה היק

 מח"ר , דירוג:39-41מתח דרגות: תנאי שכר: 
 מיידית התחלת עבודה

 ענינהירק פניות מתאימות ת
 

 

 ,18/04/2019קורות חיים )בציון שם המשרה(, נא להעביר עד לתאריך 

  CV@misgav.org.il או בדוא"ל: 3029902משאבי אנוש בפקס  אגףל
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