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 צעירים ברשות לתפקיד מנהל אגף
 מרכז צעירים  היחידה:

   צעירים ברשות מנהל אגף   תיאור המשרה: 
 1 מס' משרות:

 מנהל אגף, חוזה אישי בשכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים  דרגת המשרה ודירוגה: 
 משרה 100%היקף העסקה:   

 ראש העיר כפיפות:
סיוע בגיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות  תיאור התפקיד:  

צעירים וניהול מערך פעילויות ל הרלוונטיים ממשלהההעירונית ובהלימה עם מדיניות משרדי 

 . ברשות המקומית והוצאתה לפועל

 עיקרי התפקיד:

  (18-40סיוע בגיבוש תוכנית העבודה בתחום הצעירים)גילאי 

 .ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות המקומית 

 .קידום ועידוד יוזמות 

  צוות העובדים בתחום הצעיריםניהול 

 .מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונים 
 תנאי סף: 

בעל  תואר אקדמי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או שקיבל  : השכלה

להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. תינתן עדיפות לבעל תואר אקדמי שני הכרה מהמחלקה 

 אולפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ) "יורה יורה"( בעל תעודת סמיכות לרבנות או כאמור. 

ומעבר שלוש  18ר לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישו

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל)שתיים ומשלוש הבחינות 

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי רשום כאמור בחוק או  תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 .2012 -הטכנאים המוסמכים, התשע"גההנדסאים ו

 

שנות ניסיון  4: עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל   דרישות  מקצועיות:
שנות ניסיון  5 עבור הנדסאי רשום: בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים.מוכח מקצועי 

שנות ניסיון מקצועי  6 טכנאי רשום:עבור מקצועי בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים. 
 בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים

 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3 ניסיון ניהולי:
 
 
 

 ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ. דרישות נוספות:
 ידיעת השפה האנגלית ויכולת הבעה בכתב ובעל פה   
 office -היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:    

 
 שנים לכל הפחות בתחום העיסוק הרלוונטי. 4ניסיון מקצועי של ניסיון: 

 

 

 



 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 יצירתיות 

 ניהול שותפויות 

 

 

 

 החיים והמענה לשאלון. הערכת המועמדים ע"פ קורות  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים
 המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.

  הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים
 לא ייענו.

 
 

 אופן הגשת המועמדות:

 
הנוסח המלא של המכרז טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה וכן 

  www.dimona.muni.ilודרישותיו.
 

יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים  וועדות 
 yaffaz@dimona.muni.il ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל  ו/או העירייה  קומה ג' בבניין העירייה 
  . 14.00בשעה  2.5.2019עד ליום . 08-6563212נא לוודא שהמייל התקבל בטלפון 

 
 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 בני ביטון
 ראש העיר       
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