
  מועצה אזורית לב השרון

  דרוש/ה

  מכרז פנימי /חיצוני

  התנדבות רשותי /תמנהל

  ש"ש) 10.5(  25%היקף משרה: 

  תיאור תפקיד: 

אחראי על יישום המדיניות להעמקה של ההתנדבות ולהרחבתה במסגרות החינוך הפורמליות 

והבלתי פורמליות. אחראי על מכלול התוכניות הפועלות ברשות כגון: מחויבות אישית, תעודת 

בגרות חברתית , עמ"ן, התפתחות אישית ומעורבות חברתית , התנדבות ביחידות הנוער, ביחידות 

. אחראי על פיתוח שיתופי פעולה ושותפויות תוכנית מתנדבים מבוגרים בחינוךקידום נוער וב

  מגזרית ברשות המקומית.-בתחום ההתנדבות בחינוך ברמה הבין

  אחראי על פיתוח מערך ההתנדבות בתחום החינוך ועל הרחבתו:

 מיפוי תוכניות ותפקידים למתנדבים ברשות בשיתוף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ברשות *

  תם.יובתיאום א

  הכנת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף הגורמים הקולטים מתנדבים והגורמים השולחים אותם. *

  סיוע וגיוס מתנדבים ומיונם. *

  סיוע ותמיכה בשיבוץ המתנדבים ובקרה על קליטתם ועל מהלך התנדבותם. *

  ניהול מערכת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבים. *

  וכדרך חיים. הטמעת ההתנדבות כערך *

 אחראי על שיווק ומיצוב תחום ההתנדבות ועל העלאתו לסדר היום הציבורי ברשות, לרבות  *

  הקמת ועדת נוער רשותית.

  ניהול מערך התקציב , לרבות גיוס משאבים להפעלת  תוכניות ההתנדבות. *

ת הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחומי ההתנדבות ברשות בהשתתפות רכז ההתנדבו *

  במחלקת רווחה.

פיתוח מקצועי של ארגוני ההתנדבות - אחראי על התמקצעות תחום ההתנדבות ברשות *

  והמתנדבים ברשות. 

  שותף להחלטות המטה לשעת חירום ברשות. *

ועפ"י מדיניות משרד ובהתאם להנחיותיהם פיתוח –פועל בשיתוף עם הממונים עליו ברשות  *

  החינוך.

  פועל לפיתוח יוזמות התנדבות חדשנית  *

  .כפיפות  למנהלת מחלקת חינוך

  השכלה: 

היתר הדרכה ותואר ראשון באחד מן התחומים: מדעי החברה(עדיפות לבוגרי מסלול חינוך * 

  חברה ונוער או מסלול קידום נוער),מדעי ההתנהגות, עבודה קהילתית.-קהילתי-חברתי

שנתי להכשרת מנהלי התנדבות רשותיים -קורסים והכשרות: מחויב בהשתתפות בקורס דו* 

  * יישומי מחשב: יכולת עבודה טובה בסביבה מתוקשבת. בחינוך.



ניסיון מקצועי וניהולי: שתי שנות ניסיון לפחות באחד מן התחומים: עבודה עם בני נוער, הדרכה, 

  הוראה, ארגון וניהול.

כולת ניהול וארגון, יכולת תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעולים, יכולת הנעת כישורים אישיים :י

  תהליכים ואנשים, יכולת שיתוף פעולה עם מתנדבים, עם בעלי תפקידים ועם מוסדות וארגונים.

  בעל יוזמה אישית וניסיון אישי בהתנדבות.

   

     hasharon.com-eti@levבמייל  כ"א מועמדות /קו"ח ניתן להגיש לאתי לוי אוסי מנהלת מדור 

  22.11.2015עד לתאריך.


