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   1601/16 חיצוני מכרז 

 0ת מרכז הצעירים דרוש0ה מנהל 
 //%6היקף  משרה  

 74-93דרוג המח"ר     דרגה  

 דרישות התפקיד: 

 ;השכלה 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 
 אקדמיים בחוץ לארץ.  תינתן העדפה לבעלי תואר אקדמי שני. 

 או בעל תעודת סמיכות לרבנות )" יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .

בחינות לפחות  3וגם עבר  81או בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל, כאשר שתיים מתוך שלוש בחינות אלה הן בדיני שבת ודיני 

 אישור והיתר. 

 .2182-מור בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"גאו בעל תעודת  הנדסאי או טכנאי רשום כא

  ניסיון 

שנות ניסיון מקצועי בתחום קהילה, חברה, חינוך או חינוך  4עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל  :  

 .משלים 

 שנות ניסיון מקצועי בתחומי הקהילה, , חברה, חינוך או חינוך משלים . 5עבור הנדסאי רשום: 

 שנות ניסיון מקצועי בתחומי הקהילה, , חברה, חינוך או חינוך משלים. 6 עבור טכנאי רשום :

  ניסיון ניהולי 

 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה  3

 אור התפקיד: ית

  המדיניות בתחום הצעירים ברשות, בהתאם למדיניות העירונית ובהלימה עם מדיניות  משרדי ועיצוב של סיוע בגיבוש
 הממשלה הרלוונטיים וניהול מערך פעילות לצעירים ברשות המקומית והוצאתה לפועל. 

  (81-41סיוע בגיבוש תכנית העבודה בתחום הצעירים )גילאי 

 המקומית .  ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים לתחום הצעירים ברשות 

  קידום ועידוד יוזמות 

  ניהול צוות עובדים בתחום הצעירים 
 

  11-33586161632מחלקת משאבי אנוש   מנהלת  – יהודהאורנה בן לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' 
 ( 33586331616-11 )או למחלקת משאבי אנוש  ARAD.MUNI.ILJOBS@לקבלת שאלון מועמדות נא למייל: 

 מחלקת משאבי אנוש עד לתאריך: למייל הרשום לעיל או לאת שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר 
 .ובצירוף התעודות הנדרשות  עם ציון מספר המכרז ( 82:11)עד השעה   6/0201/16

 
 הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.*כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, 

      
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם   1/16** בהתאם לתקנות העיריות,  תשפ"א, 
)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה..( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם 

 **של המועמדים האחרים. 
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