למועצה אזורית שפיר דרוש/ה:
רכז/ת פיתוח קהילתי-תעסוקתי
מכרז חיצוני מס' 2///21
 211%משרה
כפיפות  :למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
תיאור התפקיד:
-

קידום תחום פיתוח תעסוקתי-כלכלי בגישה קהילתית ברשות המקומית ,לרבות איסוף מידע
ונתונים ואיתור צרכים בתחומי הכשרה ותעסוקה ,ייזום וקידום תכניות לפיתוח כלכלי תעסוקתי
ופיתוח ההון האנושי למגוון האוכלוסיות בקהילה.

-

מקדם בנייה וחיזוק רשתות חברתיות תומכות תעסוקה ופיתוח ההון החברתי קהילתי.

-

יוזם פיתוח שותפויות בין לקוחות ,תושבים ,רשות מקומית ,משרדי ממשלה ,גופים פעילים
בתחום ,ארגונים וולונטריים והמגזר העסקי.

-

מהווה משאב מקצועי למחלקה ולגורמים נוספים בתחום הרשות המקומית לפיתוח התחום
כלכלי – תעסוקתי.

-

מיפוי הצרכים והמשאבים בקהילה הרלוונטיים לפיתוח תעסוקתי כלכלי.

-

מסייע לתכנון ותקצוב תכנית העבודה השנתית בתחום הקהילתי – תעסוקתי ,ברמת הרשות
המקומית ,כולל רישום ומעקב אחר ביצוע .קידום בניית תכנית-אב חברתית קהילתית לתחום
התעסוקה.

-

ייצוג המחלקה לש"ח במסגרת תכניות התעסוקה ,בפרויקטים עירוניים ובשיקום שכונות.

-

ריכוז וועדת מלגות הדנה בסיוע מימון שכר לימוד לתושבים ,הלומדים במסלולי הכשרה
מקצועית והשכלה.

-

ריכוז מידע על אפשרויות השכלה ,הכשרה מקצועית ,השתלמויות ותעסוקה.

-

יוזם ומפתח תכניות מיוחדות של השכלה והכשרה תוך מתן דגש לפיתוח כישורי עבודה והכנה
לחיי עבודה.

-

פועל להגברת נגישות התושבים לתוכניות השכלה והכשרה מקצועית.

-

ייצוג הצרכים הקהילתיים בתחומי השכלה והכשרה בפני נציגי הגורמים המטפלים.

-

איתור ,הנעה ,ייעוץ ,הכוון וליווי של אוכלוסיות יעד לתכניות ייחודיות ו/או הדורשות התייחסות
מיוחדת.

 מקיים מעקב ומערכת תמיכה אחר המשתלבים במסלולי השכלה ,הכשרה ותעסוקה.דרישות התפקיד:
-

עובד סוציאלי בעל תואר ב.א .בעבודה סוציאלית ורשום בפנקס העובדים הסוציאליים.

-

בעל ידע ומיומנות בעבודה קהילתית או בעל תואר ב.א .באחד התחומים הבאים :
מדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה תעסוקתית ,תעשיה וניהול ,ייעוץ מקצועי.
לימודים רב תחומיים במסלול שירותי אנוש ומשאבי אנוש ,או בעל תואר מוסמך בשירותי אנוש.

מועמדים העונים לדרישות הנ"ל בלבד ,יגישו את מועמדותם בצירוף שאלון
למשרה פנויה (נמצא באתר המועצה) ,קורות חיים ,תעודות המעידות על
השכלה  ,אישורים על ניסיון קודם והמלצות למייל:
drushim@shafir.org.il
מועד אחרון להגשה :יום ב'  ,21/8/21 ,יח' באב תשע"ט .

רק פניות מתאימות תענינה.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

למתאימים יתכנו מבדקים חיצוניים.

הערה
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תענינה
ותידחינה על הסף.
בכבוד רב,
אדיר נעמן,
ראש המועצה

