
             
      

         בי אנוש מחלקת משא                
      5319929-08   |ilc.org.@erritlmi 1479982-80ס: ק| פ 

 

 2021אוגוסט  31         

 למועצה אזורית אשכול 

   ה /דרוש 

 במסגרת תכנית יתד  תכנית יחודית לקידום צעירים/ות סיכון בתחום התעסוקהלרכז/ת 

 50%: היקף משרה
 : יאור התפקידת

 . הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון ✓
 . איתור, יישוג וגיוס הצעירים  ✓
קתי אישי של הצעירים בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע בהשתלבות  תעסו  ליווי  ✓

 . הכשרה מקצועית, התמדה וקידוםים/ בלימוד
יצירת קשר משמעותי עם צעירים בסיכון המאפשר חיזוק כוחות ומשאבים, התמודדות מול חסמים,   ✓

 . והגברת מוטיבציה לשינוי תעסוקתי הנעה לפעולה 
מיומנויות מחשב,  )כמו סדנת הכנה לעולם העבודה, חיזוק  תעסוקה תומכי תיים וצקב  מענים  פיתוח ✓

 . נטוורקינג וכו'(
 . ירים למעסיקים לשם שילובם בעבודה יתוח קשרי מעסיקים ותיווך הצעפ ✓
 . ספים בקהילה  תיווך וחבירה לגורמי טיפול נו  ✓
זוריים  עם גופים עירוניים ואקהילתיים, תוך עבודה  מענים  על מנת ליצור  צרכים  והעלאת  חסמים  איתור ✓

 . רלוונטיים 
 פקיד: דרישות הת

 יתרון  –סוציאלית חובה. תואר בעבודה  –תואר ראשון  ✓

תבת / בית הספר המרכזי  -של ג'וינט  מקדם תעסוקה פרט"   -בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה  ✓
 יתרון משמעותי     –להכשרת עובדים לשירותי הרווחה / משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים 

 יתרון   –ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון  ✓
 יתרון    –לוב תעסוקתי ניסיון בשי  ✓
 יתרון   –רקע בעבודה מול מעסיקים  ✓
 יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים  ✓
 כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ   ✓
 שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט ✓
 שעות אחה"צ ע"פ צורך גמישות בשעות העבודה, עבודה ב ✓
 יכולת ניידות  ✓

 
   .ף שירותים חברתיים מנהלת אג כפיפות: 

 . ניםפוף לאישור משרד החוזה אישי בכפ/ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות  : תנאי העסקה
 infoshkol.etps://www.th//321  :אתר המועצה בס בקשה למשרה פנויה  טופ מדים למלא עו מל הע חובה *** 
 לא תעודות מתאימות  ע ל י תג)פנייה ש  מלצות. דות והועי, תעורים לניסיון מקצישו אורות חיים,  ק  :  צרף לו       

 12:00 בשעה 30/9/2021 לתאריך ד עגיש  להההצעות יש  ת א . לא תטופל(      
   ת הסף לתפקיד. ודרישעמדו ביענו רק המועמדים שי 
  מינים. הני  לשאך פונה ן זכר, בלשוסח והמכרז מנ 
   .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות ולמועמדים תושבי האזור 
 קבלה לעבודה. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בתהליכי ה 
  הזכאית לייצוג הולם.  ה לאוכלוסייתייך מש עדיפות למועמד ה  ןתתינ 
  ךשעת הצורברותקים צה מועמעת חירום ועל כן עובדי השני לל חיו המועצה מוגדרת כמפע                                                                     

 
 

 ה,   ב ב ר כ                                                 
   ירקוני  די ג       ניר ים  

         ה ראש המועצ                                         מנכ"ל המועצה      
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