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 איוש המשרה הנו לשנתיים , המשך איוש המשרה תלוי מימון תקציבי
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  :תחומי אחריות

 לעודד ולקדם הגעת עולים חדשים להתיישבות בקריית שמונה .1

המנהלתיים,  -ם שמגיעים שמגיעים לעיר ולסייע בתהליכי התאקלמותלהקל על עולים חדשי .2
המוניציפליים, הטכניים, הקהילתיים והחברתיים מול רשויות וממשרדי ממשלה, ספקי שירות 

 פרטיים ועוד.

 לסייע לעולים בעיר בהבטחה ומימוש זכויותיהם. .3

 להבטיח לעולים חוויית היקלטות והשתלבות בעיר. .4

 תנאי הסף:

ר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה בעל תוא
  .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 :ניסיון מקצועי

 שנות ניסיון בשרות לקוחות בסביבה מוניציפאלית / קהילתית / שירותית. 3

 :ניסיון ניהולי

 ניסיון בניהול יהווה יתרון מובהק.

 :דרישות נוספות

 וסית ועברית ברמה גבוהה.ר

 גישה שירותית ותודעת שירות טובה.

 כושר ביטוי ויכולת ניהול מ"מ

 יכולת שיווקית

 יכולת לעבודה מתוקשבת וברשתות חברתיות.

 EXCEL -שליטה בסיסית בתוכנת ה
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 סדר וארגון.

 מחויבות גבוהה, גישה אכפתית , יוזמ/ת ואחראי/ת.

 עניין בעבודת קהילה ושטח.

 

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

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

 המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
תן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות ב' לפקודת העירייה תינ173לפי 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
 רי התפקידים, היקפי משרות, תאריכי העסקה מלאים , חתימה וחותמת המעסיקים והמלצות.תיאו

 
 .15:00בשעה  17.7.2022ניתן להגיש מועמדות עד ליום 

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

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

 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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