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 הגדרת התפקיד:
אחריות לאיתור אוכלוסיית היעד של האוכלוסיות הייחודיות, ובתוכם: הורים יחידים,  .1

כלל + ואסירים משוחררים. בהתאם לקריטריונים, ויפעל יחד עם 54יוצאי אתיופיה, בני 
הגורמים העירונים באיתור האוכלוסיות הייחודיות ובפרט ההורים היחידים )בכללם, 

ביטוח לאומי, שירותי הרווחה, שירות התעסוקה(. כמו גם בשימוש בכלל האמצעים 
לאיתור אוכלוסיית היעד לתכנית כולל פרסום מקומי )כל פרסום בתיאום עם האגף 

יפעל לקיים כנסים מקצועיים לטובת אוכלוסיית לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה(. 
היעד, הנגשת מידע וכלים, בתיאום מלא עם האגף לשילוב אוכלוסיות ייחודיות 

 בתעסוקה.
יקיים שיחות ופעולות אישיות וקבוצתיות לייעוץ, העצמה והכוון תעסוקתי כולל השמה  .2

 להורים היחידים במטרה לשלבם ולשדרגם בעולם העבודה.
ת אישית מותאמת לאוכלוסיית היעד, בהתאם לחולשותיו וחזקותיו, יפעיל תוכני .3

רצונותיו ואל מול הקיים בשוק העבודה המקומי, בהתאם לתוצאות שיחות הקליטה 
והאבחון המקצועי ויכוון את המשתתף ויתאים עבורו תכנים שונים בכללם הכנה 

 לעבודה, העצמה, הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.
אופן פרטני או/ו קבוצתי את משתתפי התוכנית החל משלב הקליטה ילווה לפי מקרה ב .5

 שנים לפחות. 3ולאחר השמה ולמשך 
 יעבוד בסנכרון מול עמיתיו הרכזים במרכז רשות מקדמת תעסוקה האזורי. .4
יוביל שולחן עגול בנושא אוכלוסיות ייחודיות ביישובים, יאגם השותפים העירוניים  .6

 ויאגם תקציבי פעולה.הפועלים לטובת אוכלוסיות היעד 
 יעמוד בקשר הדוק עם האגף לאוכלוסיות ייחודיות במשרד הכלכלה. .7
יעמוד ביעדי התוכנית )שדרוג תעסוקתי והשמת אוכלוסיית היעד במשרות מותאמות  .8

 ניסיונם, הכשרתם והשכלתם(.
 

 דרישות התפקיד:
 בעל/ת תואר ראשון. .1
 נוש, השמות ותעסוקה.היכרות עם עולם פיתוח ההון האנושי, ניהול משאבי א .2
 ניסיון בייעוץ והכוון תעסוקתי. .3
 ניסיון בהפעלת פרויקטים קהילתיים. .5
 ניסיון בעבודה מול אוכלוסיות ייחודיות יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות. .4
 חשיבה יצירתית וגמישה. .6
 בניית תכניות עבודה. .7
 כושר ביטוי גבוה בשפה העברית. .8
 ות.שליטה במערכות ממוחשב .9

 עדיפות לדוברי שפות נוספות: רוסית, אמהרית, צרפתית. .11
 יכולת עבודה עם ציבור. .11

 
 הערות:

 .חובה לצרף קורות חיים 
 .תעודות המעידות על השכלה רלוונטית למכרז 
 .אישורים ממעסיקים על ניסיון בעבודה כולל תאריכים 

  בהתאם מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים
 לשיקול דעתה של ועדת הקבלה.

 .כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ההפך 
 המשרה אינה צמיתה ומותנית בהארכת הסכם שירות התעסוקה. 
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