
 בס"ד

 למילוי מקום התנדבות י/ותרכז יםדרוש

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 תיאור התפקיד:

  צרכים ברשות אשר יכולים לקבל מענה התנדבותי, וייזום תוכניות התנדבותיות למענה על מיפוי שוטף של

 אותם צרכים בשיתוף ארגונים ברשות וגורמים רלוונטיים

  מתן ליווי וייעוץ שוטף לארגונים, מוסדות ועובדי המחלקה והרשות המפעילים מתנדבים, לפתרון דילמות

 והנחייה בתחום ניהול המתנדבים 

  והשמת  גיוס מתנדבים לכלל תוכניות ההתנדבות ברשות ,מהלכים להעלאת מודעות להתנדבותביצוע

 מתנדבים הפונים ליחידה בהתנדבות על פי רצונותיהם ויכולותיהם

  חיבור ויצירת ממשקי עבודה בין כלל הגופים המפעילים מתנדבים ברשות וביניהם לבין גורמים רלוונטיים

 ברשות

  לניהול תוכניות התנדבותיות באחריות היחידה ומתן ליווי שוטף למתנדבים אלו כולל גיוס מתנדבים מובילים

 הכשרה, הדרכה, משוב והוקרה

  ,מתן סיוע פרקטי לארגונים ומוסדות ברשות המפעילים מתנדבים, בתחומים כגון גיוס מתנדבים, הכשרה

 על פי צרכיו של כל ארגון –הוקרה וביטוח 

 יתופי פעולה מקצועיים עם גורמים נוספים המקדמים התנדבות ברשות, כגון יצירת קשרי עבודה שוטפים וש

 רכז ההתנדבות הרשותי בחינוך, מרכזי הצעירים, תנועת של"מ וכד'

 גיוס עסקים מקומיים להתנדבות ותרומה לקהילה 

 ביצוע מהלכי הוקרה לכלל המתנדבים ברשות 

 ידע וכלים רלוונטיים לניהול מתנדבים לארגונים ומוסדות ברשות הנגשת 

  ייצוג "הרשת להתנדבות ישראלית" ברמה המקומית וסיוע בהטמעת כלים וידע המפותחים ברשת בקרב

 ארגונים מקומיים

  בניית מערך ההתנדבות הרשותי לשעת חירום, גיוס מתנדבים מובילים למערך וביצוע הכשרות רלוונטיות

 ים ולגורמים ברשות אשר יפעילו מתנדבים בשעת חירוםלמתנדב

 ביטוח המתנדבים ברשות על פי הנחיות הביטוח הלאומי 

 והערכה שוטפים של ההתנדבות והאפקטיביות שלה ביצוע מהלכי מדידה 

 דרישות המשרה:

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

  מתנדבים בניהולניסיון 

 עדיפות לבעלי ניסיון בניהול פרויקטים חברתיים והיכרות עם המגזר השלישי 

 יכולות מוכחות ליצירת שיתופי פעולה מורכבים ועבודה בין מגזרית 

  יכולת להנעת עובדים ומתנדבים 

 יכולת טכנולוגית גבוהה 

 כושר סדר וארגון 

 לרכזת תחום קהילה והתנדבות.כפיפות: 

 100%X2היקף המשרה: 

 בדירוג המח"ר. 37-39ט( או דירוג הוראה או -דירוג עו"ס )יאדרוג ודרגה: 
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