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 מכרז  מס' 69/17 אחראי תיאום ובקרה מחלקת נוער
 

 אחראי תאום ובקרה מחלקת נוערתואר התפקיד
 ריכוז העבודה  עם הנוער  וסיוע למנהל המחלקה בהשמת תכניותתיאור התפקיד:

 ופעילויות וריכוז הפעלת מול הנוער והקהילה.
 ריכוז העבודה המנהלית ברשות וסיוע למנהל היחידה לתיאום ובקרה
 במעקב ובקרה על התקדמות תכניות העבודה ופרויקטים שונים תחת

 אחריות היחידה.
 1.  תפעול גורמים שונים ברשות לצורך ביצוע משימות ברשות.תחומי אחריות:

 2.מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה.
 תפעול גורמים שונים לצורך ביצוע משימות ברשות.דרישות  התפקיד:

 ביצוע ומימוש תהליכי פעילות.1.

 ריכוז תהליכי התקשרות עם ספקים ונותני שירות בתחום הנוער.2.

 מעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה היחידתית2.

 ביצוע מעקב ובקרה אחרי סיכומי דיון והחלטות.3.

 סיוע לעובדי היחידה באיסוף חומרים רלוונטיים לתכנית העבודה.4.

 קבלת תכניות העבודה מהגורמים הרלוונטיים ברשות.5.

 קיום קשרים עם גורמים שונים לצורך כתיבה תכנית העבודה.6.

 דיווח לגורמים הרלוונטיים אודות התקדמות פרויקטים ברשות.7.

 הפנית חומרים לטיפולם של הגורמים הרלוונטיים.8.

 סיוע בתפעול פרוייקטים על היחידה ככל שנדרש.9.
 קשר הדוק עם הקהילה בטיפול בנוער.10.

 מאפייני העשייה היחודיים  בתפקיד: דייקנות,  יסודיות , כושר ביטוי בכתב ובעל פה ,
 עבודה מול מספר גורמים במקביל.

 הכשרה וניסיון קודם בתחום הנוערהשכלה:
 היכרות עם תוכנות OFFUCEיישומי מחשב:
 ברשות מקומית רמה א – שלוש שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומיםניסיון מקצועי:

 הבאים: ריכוז פרויקטים, מעקב ובקרה אחר ביצועים  הטמעת
 עבודה. נהלי

 ניהול וריכוז פרויקטים ברשות מקומית ו/או בתחום הנוער המתמודד.ניסיון ניהולי:
  90% אחוזי משרה
 7-9 בדירוג המנהלימתח דרגות:

 
 למנהל מחלקת נוער.כפיפות:
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 יש להגיש מועמדות על גבי טופסי שאלון  אישי / בקשה למשרה פנויההגשת מועמדות:
 שניתן לקבל במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה, יש

 לצרף קורות חיים ותעודות.
 פרטים נוספים באתר העירייה .●
 

 מועד אחרון להגשה:  הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל
  טלפון 02-9909807 לא יאוחר מיום  27.12.17  עד השעה איטח

.12:00 

_______________ 
                משה   אבוטבול

       ראש  העירמכרז פקח חנייה
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