
  
 

 

 42/22מס מכרז 
 למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה

 (עוצמהמרכז ) תעסוקה רכז
 

 (עוצמהמרכז ) תעסוקה רכז :המשרה תואר
 

 .העובד לכישורי בהתאם (37-39) ר"מח דירוג(, ט-יא רמה)  ס"עו ירוגד :דרגה/דירוג
 

 .50%: העסקההיקף 
 

 הליווי לתכנית מקבלתם עוצמה מרכז לקוחות  של האישי התהליך  על כוללת אחריות :המשרה תיאור
 ליווי, אישי אימון, תעסוקתית התערבות תכנית הבניית, תעסוקתי אבחון: סיומה ועד התעסוקתית

 . תעסוקתית  להתפתחות התערבות תכניות לפיתוח אחריות וכן בעבודה המשתתפים השמת, תעסוקתי
 . עוצמה מרכז להנחיות בהתאם המחלקה לצוות וכן התעסוקה בתחום המרכז לצוות  ייעוץ

 הצרכים אודות נתונים והכנת ריכוז, איסוף .התעסוקה בתחום לקוחות של צרכים איתור על אחראי
 של התעסוקה בתחום הצרכים מיפוי על אחראי עוצמה מרכז לקוחות של התעסוקה בתחום

 .ל"הנ האוכלוסיות
 לצרכי בהתאם תעסוקה ותומכי מקדמי ופרויקטים תכניות במרכז התעסוקה בתחום מענים ופיתוח ייזום

 התעסוקה בתחום שונים וארגונים מוסדות, מסגרות עם הפעילות ותאום קשרים יצירת . הלקוחות
 שלישי מגזר ארגוני, התעסוקה שרות כגון מקצועית והכשרה השכלה המקדמים ארגונים גם זה ובכלל

 . ועוד
 תחום  אודות והמידע הידע עדכון לצורך  מחלקתיות -תוך והשתלמויות הכשרות ופיתוח ייזום

 .העיסוק בתחומי הפיקוח  מול עבודה .התעסוקה
 

 תנאי סף:
 :המשרה דרישות

               בעל אקדמאי או /הסוציאליים העובדים בפנקס ורישום סוציאלית בעבודה בוגר תואר בעל ס"עו .א
 .ראשון תואר

 .התעסוקה בתחום ניסיון תשנעדיפות לבעלי .  ב
 .תפקידו בתחום וקורסים בהשתלמויות להשתתף יחויבנבחר למשרה ה. ג
 

  .צוות ראש מדריך /המחלקה ת/למנהל :כפיפות
 

  .21/06/2022מועד פרסום: 
את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ) המופיע באתר המועצה תחת דרושים( ,ובצירוף צילומי 

תעודות והמלצות, מסמך קו"ח מפורט, אסמכתאות על העסקה קודמת יש לשלוח במייל 
 info@mrg.org.il  14:00עד השעה  10/07/2022לא יאוחר מיום. 

 השכלה תעודות ללא מועמדות הגשת .הסף בתנאי עמידה להוכחת אישור מהווים אינם חיים קורות
 אחרת רלוונטית כל אסמכתא או מיוחדים רישיונות ,בעבודה ניסיון על המעידות רלוונטיות ואסמכתאות

 .תפסל והיא תידון לא ,במכרז שמפורט כפי הסף בתנאי עמידה להוכחת

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 
 .הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. המכרז נכתב בלשון

 

 על החתום,

 עמית סופר 

 ראש המועצה

mailto:info@mrg.org.il

