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 יועצת לקידום מעמד האשה.: תואר התפקיד

  :תיאור התפקיד

המקומית  הנעת הליכים, ייזום, הפקה וביצוע פעילויות שונות בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות

 .ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, ביעור האפליה נגד נשים ומניעת אלימות נגד נשים

 עיקרי התפקיד:

 קידום מעמד האישה והשוויון בין המינים ברשות, ביעור האפליה נגד נשים ומניעת אלימות נגד נשים. 

  הקצאת המשאבים לשם כךמעורבות בהתוויית המדיניות, פיקוח על המדיניות ועל. 

 בחינת השפעת החלטותיה של הרשות המקומית על השוויון בין המינים והגשת חוות דעת בנדון. 

 איתור צרכים ואוכלוסיות ברשות המקומית, כדי להכין תכניות מתאימות להם. 

 הרחבה ושיפור של שירותים רלוונטיים. 

 מקומיתשיתוף פעולה עם אנשים וגופים הפועלים בתחום הרשות ה. 

 איסוף מידע ונתונים בתחום מעמד האישה. 

 טיפוח מודעות בתחומי הפעולה המפורטים לעיל באמצעות חינוך, הדרכה והסברה. 

 ריכוז וקיום קשרי הגומלין בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות. 

 הגשת דו"ח פעילות שנתי לרשות לקידום מעמד האישה. 

  וועדות רלוונטיות אשר שם תינתן ליועצת אפשרות להביע את עמדתה לפני כל השתתפות בישיבות מועצה

 .החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד

 דרישות התפקיד:

 בעלת תואר אקדמי מוכר או תואר שווה ערך לעניין דרגת שכר אקדמית.השכלה : 

 שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי 3ניסיון מקצועי של  -ניסיון מקצועי. 

 היכרות עם תוכנות ה -עברית ברמה גבוהה. יישומי מחשב -שפות :שות נוספותדריoffice. 

 תקבל היועצת הכשרה מקצועית.בתוך זמן סביר מתחילת כהונתה -הכשרה מקצועית , 

 .עדיפות תינתן לבעלות ניסיון בניהול והדרכת צוות עובדים 

 כישורים אישיים:

קפדנות , ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ, ותכנוןיכולת ארגון, תיאום , יחסי אנוש טובים

 .יושר ואמינות, ודייקנות בביצוע

 התפקיד יבוצע בנוסף לתפקידה הנוכחי של העובדת ברשות )זמינות בשעות אחר הצהריים והערב(.: אחוז משרה

 לראש הרשות המקומית.: כפיפות

 : מתח דרגות

ההנדסאים והטכנאים, או מתח הדרגות הצמוד לתפקידה הנוכחי של העובדת בתוספת בדירוג המח"ר,  39-41

 מביניהם. דרגה אחת, לפי הגבוה

 : הגשת מועמדות

דרך יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד 

 , מיכל.9909772-02יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 
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 ד"ר עליזה בלוך 
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