
 בס"ד

 רכז לתכנית לקידום צעירים בסיכון בתחום התעסוקה -19/פגמס'  חיצונימכרז 

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

 

 במסגרת תכנית יתד. בסיכון בתחום התעסוקהלקידום צעירים יחודית רכז לתכנית  תואר התפקיד:

קידום של צעירים וצעירות בסיכון בתחום התעסוקה. לב התפקיד הינו ליווי אישי של צעירים/ות  תאור התפקיד:

 במצבי סיכון לשם השתלבות מיטבית בעולם העבודה.

 .הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון 

  ,יישוג וגיוס הצעירים.איתור 

  ליווי תעסוקתי אישי של הצעירים בתהליך של הכנה לתעסוקה, השמה בעבודה, סיוע

 בהשתלבות בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקיום.

  יצירת קשר משמעותי עם צעירים בסיכון המאפשר חיזוק כוחות ומשאבים, התמודדות מול

 י תעסוקתי.חסמים, הנעה לפעולה והגברת מוטיבציה לשינו

  פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה )כמו סדנת הכנה לעולם העבודה, חיזוק מיומנויות

 מחשב, נטוורקינג וכו'(

 .פיתוח קשרי מעסיקים ותיווך הצעירים למעסיקים לשם שילובם בעבודה 

 .תיווך וחבירה לגורמי טיפול נוספים בקהילה 

  מענים קהילתיים, תוך עבודה עם גופים איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור

 עירוניים ואזוריים רלוונטיים.

 יתרון. -תואר בעבודה סוציאלית .חובה -תואר ראשון  דרישות התפקיד:

 מקדם תעסוקה פרט" של ג'וינט תבת/ בית הספר המרכזי  -בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה

יתרון  -והשירותים החברתייםלהכשרת עובדים לשירותי הרווחה/ משרד הרווחה העבודה 

 משמעותי.

 יתרון. -ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/רות במצבי סיכון 

 יתרון. -ניסיון בשילוב תעסוקתי 

 יתרון. -רקע בעבודה מול מעסיקים 

 .יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים 

 .כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

  והאינטרנט.שליטה בשפה העברית, ביישומי מחשב 

 .גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ עפ"י הצורך 

 למנהלת האגף/ למי שהוסמך על ידה. כפיפות:

 .100% :היקף משרה

 דירוג המח"ר.ב 37-39ט' בדירוג עו"סים/ -י"א :מתח דרגות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן . 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 

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

 מיכל.

 .04/07/2019ולא יאוחר מיום  23/06/2019החל מיום  מועד להגשה:

 

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 

mailto:michrazim@bshemesh.co.il

