
                                                                                                                                                                                      

 

 האזורית דרום השרון  מיסודה של המועצה   "אחים" : מנכ"ל לעמותת   ה/דרוש

 

 פעילות:  -האזורית דרום השרון מיסודה של המועצה  "חיםא"עמותת 

 על מנת שיצליח:  הזדמנות תושב המועצה הזדמנות לכל אדם  עמותת " אחים" הוקמה במטרה לתת 

 בלימודים, ביצירת פרנסה מספקת, בקיום בכבוד. 

מטרות   ייבנו תכניות מותאמות צרכים,ומאפייניה הייחודיים ולשם כך   הלאוכלוסיי ההזדמנויות יותאמו

 ויכולות. 

לטפח צעירים ומבוגרים ולתת בידם כלים להשתלבות עצמאית בקהילה. )  מיזמי העמותה נועדו 

 מסלולי לימודים, כלים תעסוקתיים, חונכויות..(

 ה למען זה ורואים זה את זה. את ערך הסולידריות בו תושבים פועלים ז לצד אלו,יקדמו המיזמים 

 

 דוגמאות למיזמי העמותה: 

 תכניות לקידום תעסוקה •

 יזמות חברתית  •

 של נוער וילדים בסיכון  לימודית ליווי וחונכות  •

 ילדים בסיכון  חברתית של חונכות  •

 מיזמים להפגת בדידות  •

  מערך חלוקת ארוחות חמות בימי שישי •

 

 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

 מיזמים   התוויית מדיניות ותהליכי עבודה לניהול  •

 בתכנית העבודה השנתית. ה חברתית אסטרטגי ובניה של תכנון •



 ניהול תקציב ומערכת דיווח לרשם העמותות וניהול הספרים  •

 מתנדבים ) ארגונים או בודדים( ובעלי מקצוע למיזמים השונים ניהול תהליכי איתור •

 רציונל העמותה והפעילות אליה שובצוהצגת , קליטת המתנדבים  •

 מתנדבי העמותה בממשקים השוניםניהול מערך   •

 שיתופי פעולה עם גורמים שונים ברשות וביישובים •

 ניהול, בקרה וסיכום תהליכי עבודה במיזמים השונים •

 פרסום מיזמים במדיות השונות •

 עבודה בשעות לא שגרתיות  •

 

 כישורים אישיים:

, אמינות , כושר ייזום ניהול וביצוע, מעקב אחר כל  חיבור עמוק לעולם החברתי •

מיזם, ייצוגיות מול גורמים חיצוניים, מחוייבות מלאה לתהליכים מעבר לשעות  

 . העבודה

ובהירות להצגה  מקצועיות מפורטות ניהול אנשים בעבודה מרחוק, בניית תכניות  •

 בפני הנהלת העמותה. 

 יחסי עבודה טובים •

 ייצוגיות  •

 

  

 תנאי סף:

 שנים לפחות   5ניהולי רלוונטי ניסיון  •

 פרויקטים. מוכח בהובלת  ןניסיוהבנה מקצועית מעמיקה בתחום העמותות,  •

 הכרות עם המערכת המוניציפלית •

 בעבודה עם רשויות מקומיות  ןניסיו •

 תואר אקדמי ממוסד מוכר  •

 במקרים חריגים תיבחן מועמדות של מי שאינם עומדים בכל התנאים*

 

 : כפיפות 

 הנהלת העמותה

 

 תהליך המיון:

 7.2 -עד             שליחת קורות חיים  •

 10.2 -מיון  המועמדים המתאימים עד •

 ראיונות אישיים  •

 משימת בית  •

 ראיון מסכם  •

 20.2סיום התהליך:  •

 

 



 ronitgatnio@gmail.comמתאימים מוזמנים לשלוח קורות חיים ל   מועמדות/מועמדים

 הנהלת העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למועמדים המתאימים ביותר. 
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