
 בס"ד

 מרכז מתנדבים ברשות מקומית – 19/עדמס'  פנימימכרז 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.

 

 מרכז מתנדבים ברשות מקומית. תואר התפקיד:

לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות הכנת תכניות   תאור התפקיד:

 ממשלתיים וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

  ,ראיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים, הכנת המתנדב לתפקיד, ליווי גיוס מתנדבים

פעילות סדירה של המתנדבים, תגמול מתנדבים ואחריות כי יינתן יעוץ מקצועי למתנדב 

 מידת הצורך.ב

  הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות נזקקות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים

 חברתיים, ארגוני מתנדבים, מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.

  הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול: פרויקטים התנדבותיים קיימים, הדרכת ותגמול

ים, הכנת דווח סיכום בסוף כל שנת תקציב על הפעילות מתנדבים, תקצוב הפעילות, פרסומ

 שנעשתה, והעברתו ליחידה להתנדבות.

  ,קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצת המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בתחום הרווחה

 ריכוז מידע ותיאום פעילות בין הארגונים.

 אוגדן נהלים  -רוםהכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים, על פי אוגדן "משק לזמן חי

 בינתחומי לרשות המקומית" והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.

  הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערוך

 הדרכות לעובדים המקצועיים, להפעלה נכונה של מתנדבים.

 והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות. ביטוח המתנדבים עפ"י הנחיות הב"ל 

 .ייזום פרויקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה והממונה המחוזית להתנדבות 

  ייזום מבצעים לגיוס מתנדבים, לאירוח עולים חדשים ובודדים בחגים, מבצעי התרמה

 ושותפות במבצעי היחידה להתנדבות.

 ת מרכז המתנדבים.דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילו 

 .ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 עובד סוציאלי, או בעל תואר אקדמי, רצוי במדעי החברה או הרוח, או מורה מוסמך.  דרישות התפקיד:

 .עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה 

 רשום בפנקס העובדים הסוציאלייים., קהילתי עדיפות לעובד סוציאלי 

 אגף הרווחה.למנהל  כפיפות:

 50% :היקף משרה

 .בדירוג המח"ר 37-39, או בדירוג עו"סים ט-יא :מתח דרגות

טופס שאלון אישי )אותו ניתן יש לצרף . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  הגשת מועמדות:

להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא 

, 02-9909772התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 מיכל.

   . 25/06/2019ולא יאוחר מיום  16/06/2019החל מיום  מועד להגשה:

  

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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