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מכרז פומבי
מס' 11/2016
תאור תמציתי של תפקיד:

להוות גורם מקצועי מייעץ לראש העיר ,אגפי העירייה ,מנהלי בתי הספר וכלל הגורמים המקצועיים בתחום איתור התנהגויות
בסיכון ודרכי טיפול מערכתיות תוך שילוב דרכי טיפול ואכיפת החוק .קידום היערכות קהילתית למאבק ומניעת אלימות ע"י
תיאום בין הארגונים ביישוב  .תיאום מערך הנוער היישובי .ליזום ,לקדם ולהוביל פרוייקטים מערכתיים קהילתיים בתחום
רווחת הנוער בכמה מישורים במקביל :הסברה ומניעה ,אכיפה ומוגנות ,חלופות לתעסוקה ולבילוי בשעות הפנאי.
תיאום בין מערכות עירוניות וארציות העוסקות בתחום הנוער ,רווחתו ומניעת התנהגויות סיכון בקירבו.
להוות נציגות הרשות למלחמה בסמים והמשרד לבטחון פנים כגורם מקצועי ברשות המקומית השואב את סמכויותיו
המקצועיות מתוקף כך.
יועצת לקידום מעמד האישה  -לפעול בתחום הרשות המקומית ,בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה ,לקידום מעמד
האישה והשוויון בין המינים ,לביעור ההפליה נגד נשים ולמניעת אלימות נגד נשים.

דרישות התפקיד:
השכלה:

בעלת תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המל"ג או שקיבלה הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמאיים בחו"ל בתחום מדעי החברה .

נסיון מקצועי :

לפחות שנת ניסיון בניהול ותאום מערכות יישוביות ועבודה מול גופי פנים וחוץ עירוניים .

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ומעוף ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה,
כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת קבלת
החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות,
נשיאה באחריות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים,
התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות.

דרישות תפקיד ייחודיות :תעודת יושר ( היעדר הרשעה בעבירות מין ) ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,גמישות בשעות
העבודה ,נסיעות בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה עם מחשב.
הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה.
את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה
עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום שני 23.05.2016 ,עד שעה .12:00




ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
גילוי נאות :המשרה מאויישת ע"י ממלאת מקום.
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