15/07/2019
מכרז פנימי וחיצוני למשרה פנויה– רכז/ת חיילים משוחררים מכרז מס' 04/10519

תיאור התפקיד :רכז/ת חיילים משוחררים
היקף משרה100% :
תנאי שכר :לפי הסכם עבודה אישי
כפיפות ארגונית :מנהלת מרכז הצעירים.
הגדרת התפקיד:
מתן שירותי ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים במרכז הצעירים  -אחריות מלאה על כלל הפעילות
במרכז הצעירים ,המיועדת לסייע לחיילים המשוחררים להשתלב בלימודים ,וזאת באמצעות ייעוץ
והכוונה לרבות מתן מידע על זכויות חיילים משוחררים והפנייתם לגורמים הרלוונטיים לשם מימושן
תיאור התפקיד:
 ייזום יצירת קשר עם אוכלוסיית החיילים המשוחררים בעיר בת ים והזמנתם למרכז הצעירים מתן מידע מעודכן ,בהתאם להנחיות האגף והקרן לחיילים משוחררים ,על זכויות חייליםמשוחררים ,לרבות איתור ושילוב מועמדים לתוכניות ייחודיות של האגף והקרן לחיילים משוחררים,
בתחומי ההשכלה הגבוהה ,המכינות הקדם אקדמאיות וההכשרות המקצועיות.
 קיום קשרי עבודה שוטפים עם האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ,לרבות קבלתתדרוכים והכוונה מקצועית באמצעות מנהלת מרכז הצעירים.
 קיום קשרי עבודה שוטפים עם יתר השותפים במרכז הצעירים ,במטרה לתת מענה הולםלאוכלוסיית החיילים המשוחררים בתחום ההשכלה ,ההכשרה המקצועית והתעסוקה
 מעקב תקופתי ,בהתאם לצורך ולנסיבות ,אחר אוכלוסיית הזכאים להטבות חיילים משוחררים בחינת צרכים ופיתוח פעילות של הכשרה מקצועית ותעסוקה באזור ,בשיתוף האגף והקרןלחיילים משוחררים במשרד הביטחון ,לצורך תכנון הכשרות מתאימות לחיילים משוחררים.
 אחריות על אימות נתונים של מלגות באמצעות מלגאים וסטודנטים נוכחות לכל אורך מפגשי המידע ,ירידי לימודים תעסוקה והכשרות ,כנסי משתחררים ובסדנאותהכנה לקראת שחרור ואחריו מטעם האגף והקרן.
 העלאת היקף הלומדים בכל מסלולי הלימוד בהן ניתנות הטבות בהתאם ליעדים שיקבעו על ידיהאגף והקרן

דרישות התפקיד:
תואר ראשון במדעי החברה/הרוח/חינוך/עו"ס
נדרשת היכרות טובה עם מערכת החינוך ,מכללות ואוניברסיטאות ומוסדות להכשרה מקצועית
נדרשת הכרות טובה עם השירותים הניתנים בעיר בת ים
נדרשת הכרות עם התעשייה ותחום התעסוקה באזור
ניסיון בתחום ההדרכה  /ייעוץ
כושר ביטוי בע"פ ובכתב ,תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות
יכולת טובה לעבודה בצוות ועבודה עם שותפים
מוכנות להשקעה ועבודה בשעות אחה"צ/ערב /שישי בוקר – על פי הצורך
בעל יכולת ארגונית גבוהה ,ראייה מערכתית ,יכולת תיאום ,ייזום ותיווך
יכולת שליטה מלאה בתוכנת  officeובעבודה עם מחשב ועם תוכנות ייעודיות

or@tarbut-batyam.co.il
הצעות מועמדות יש להגיש לגב' קוסנר אור
במשאבי אנוש בחברה לתרבות פנאי וספורט עד לתאריך 23/07/2019
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-תינתן עדיפות באיוש משרה זו
לבעלי/ות מוגבלויות.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
רק פניות מתאימות תיעננה

