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 40/2022 –חיצוני מכרז 

 רכז התנדבות רשותי

 משרה 75%היקף משרה: 

 בדירוג המח"ר )לפי כישוריו( 37-39ט'( או דירוג הוראה או –דרוג ודרגה:  דירוג עו"ס )יא' 

 כפיפות: למנהל המחלקה או למי שהוסמך על ידו 

 

 :תיאור המשרה

 ים בהתנדבות ברשותימוש כמוקד וסמכות מקצועית בנושא התנדבות לכלל העוסק*  ש
    מתן ליווי וסיוע לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, * 

 .על פי צרכיו של כל ארגון –הכשרה, הוקרה וביטוח 
 

 תן ליווי וייעוץ שוטף בתחום ניהול המתנדבים לעובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדביםמ* 
 רכים ברשות, וייזום תכניות התנדבותיות למענה על אותם צרכים בשיתוף ארגונים יפוי שוטף של צמ* 

 ברשות וגורמים רלוונטיים
 ניית תשתיות למקומיות להרחבת מספר המתנדבים, בדגש על אוכלוסיות המתנדבות פחות, ולשיפור ב* 

 .איכות ההתנדבות
והפניית מתנדבים לכלל תוכניות  יצוע מהלכים להעלאת מודעות להתנדבות וסיוע בגיוס, מיוןב* 

 ההתנדבות ברשות 
יבור ויצירת ממשקי עבודה בין כלל הגופים המפעילים מתנדבים ברשות וביניהם לבין גורמים ח* 

 רלוונטיים ברשות
צירת קשרי עבודה שוטפים ושיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות י* 

 שותי בחינוך, מרכז הצעירים, תנועת של"מ וכד'ברשות, כגון רכז ההתנדבות הר
 יוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילהג* 
 יצוע מהלכי הוקרה לכלל המתנדבים ברשותב* 
 יבור והטמעת כלים ותשתיות התנדבות ארציות לארגונים ומסגרות ברמה המקומית ח*  
 ניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירוםב* 
 ים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומייטוח המתנדבב* 
 יצוע מהלכי מדידה והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלהב* 
וצאה לפועל של מדיניות תחום התנדבות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והוראות ה* 

 הפיקוח המחוזי

 

 דרישות המשרה:

 י החברה או הרוחובד סוציאלי או בעל תואר אקדמי רצוי במדעע*  
 יסיון בניהול מתנדביםנ* 
 יסיון התנדבותי מוכחנ* 
 דיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישיע* 
 כולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזריתי* 
 כולת גבוהה להנעת עובדים ומתנדבים ותקשורת בין אישית מצוינתי* 
 יכולת טכנולוגית גבוהה* 
 ושר סדר וארגון ויכולת לנהל מספר משימות במקבילכ* 
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 ראייה וחשיבה מערכתית* 
 .עדיפות לבעלי ניסיון בשיווק, גיוס משאבים ו/או יזמות* 
 

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמה הנדרשת לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

לחוק שיווין לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9-ו 3יות בהתאם לאמור בסעיפים תבחן העדפה לבעלי מוגבלו
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת  1998

 המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות 173לפי סעיף 

 התפקיד.
 

 בצרוף האסמכתאות הבאות: co.il-mc@k.8הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת 
 

לוגו ובהם דף ע"ג  המעדים עד ניסיון מקצועי אשר נתנו מהעסיק  תעודת השכלה, אישורי מעסיקים
 ם, היקפי משרות, תאריכי העסקה מלאים , חתימה וחותמת המעסיקים והמלצות.תיאורי התפקידי

 
 .15:00בשעה  17.7.2022 ניתן להגיש מועמדות עד ליום

 
 חשוב לציין, חובה לצרף קורות חיים ואישורים המעידים על עמידה בתנאי הסף לתפקיד.

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד, תיפסל על הסף.
 

 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות )שאלון אישי( באתר האינטרנט של 

 co.il-www.k.8העירייה שכתובתו: 
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