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ח' סיון ,תשפ"ב
 7יוני2022 ,

מכרז כ"א חיצוני  - 2/2022מרכז/ת תכנית "קהילה תומכת"
היקף משרה 50% :משרה 21 ,ש"ש ,ימים א' – ה'.
אדמית

כפיפות :מנכ"לית עמותת הוותיק.

אחיהוד

תיאור התפקיד:
* ממונה ישיר על אבות הקהילה ורכז/ת החברתי/ת של מרותקי בית ,לרבות פיקוח על עבודתם והדרכתם.
* קיום קשר עם אנשי מקצוע המעורבים ושותפים לתכנית כגון :עובדים סוציאליים ממחלקת הרווחה ברשות,
מפקחים של הרשות לזקן – משרד הרווחה ,העמותה ,אשל קופות חולים וכד'.
* ריכוז ועדת הפעלה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה
* ריכוז ועדת ההיגוי הכולל – זימון משתתפים ,הכנת סדר יום ,כתיבת פרוטוקול ושליחתו למשתתפים ,יישום
החלטות הועדה.
* אחריות להפעלת פעולות שיווק התכנית.
* אחריות על גיוס ,ארגון ,הדרכה והפעלת מתנדבים בקהילות התומכות.
* אחריות על פעילות חברתית.
* אחריות על העברת דיווחים לעמותה.
* ניהול שוטף של התכנית כולל :מעקב אחר דוחות ,טיפול במאגר מידע וכד'
* עבודה מול ספקי שירותים.

אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ

דרישות התפקיד:
* בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או קיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים .חובה ! ! יש לצרף את העתק התעודה והרישום לקורות החיים  .לא תישקל מועמדותו של מי
שלא יצרף תעודות כנדרש.
* הכרות וניסיון מוכח בעבודה עם גיל זקנה.
* יכולות ארגון וניהול גבוהים – גמישות ויצירתיות.
* יכולת עבודה בצוות ובשיתוף פעולה עם ממשקים מגוונים.
* ניסיון מוכח בניהול עובדים.
* יכולת ניידות וזמינות.
* שליטה ביישומי מחשב בתוכנות האופיס
כישורים נדרשים:
*סבלנות ויכולת הכלה לאנשים מבוגרים.

עמקא
ערב-אל ערמשה

ראש הנקרה העמותה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

הליכי המיון הצפויים למשרה:
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה .יש לצייןזאת במועד הגשת הבקשה.
 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.לצפייה בפרטי המשרה והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4
הגשת מועמדות עד לתאריך –.21/6/2022
ורד אריאל
מנכ"לית עמותה

"נווה אשר" –  * 04-9911136/7י.ה.ל וקהילה תומכת –
עמותת הותיק שלך ובשבילך

04-9563188/9

