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 ז' חשון, תשפ"א

 2020אוקטובר,  25

 91/2020מכרז פנימי / פומבי 
 מנהל/ת מחלקת הצעירים

 
 תיאור התפקיד:

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

  (.18-35גיבוש תכנית העבודה בתחום הצעירים )גילאי 

 להנחיות הרשות. ניתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתכנית העבודה, בהתאם 

 .הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של המדיניות בתחומי האחריות של המחלקה 

 .קידום ועידוד יוזמות חברתיות לקידום תחום הצעירים ברשות 

  ריכוז, תיאום והפעלה של אירועי צעירים בתחומי: תרבות, פנאי, תעסוקה, השכלה, הורות צעירה, דיור בר
 מעורבות חברתית ועוד. השגה, מלגאים ומלגות,

  ניהול תחום החימ"ש )חיילים משוחררים(, הכולל: מתן ייעוץ והכוונה, ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיית
 היעד, איתור ושילוב בתכניות מותאמות בהנחיית הקרן והיחידה לחיילים משוחררים.

 .פיתוח ויישום קשרי עבודה פנים וחוץ ארגוניים 

 קצועית ואדמיניסטרטיבית של עובדי המחלקה, ניהול, בקרה ומעקב על פעולות אחריות לניהול, הנחייה מ
 המחלקה, גיבוש הנחיות, נהלים ושיטות עבודה, יישום.

 .לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים 

 .וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר 
 

 דרישות תפקיד )תנאי סף(:
 

   השכלה:

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

 

 ניסיון מקצועי:

 שנים בתפקידים בתחומי קהילה, חברה, חינוך או חינוך משלים. 4של  ניסיון מקצועי 

  שנים בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.  3של ניסיון ניהולי 
 

  דרישות נוספות:

  עברית ברמה גבוהה. ידיעה טובה של השפה האנגלית. –שפות 

  הכרות עם יישומי  –יישומי מחשבOFFICE ידע ושליטה נרחבת במדיות חברתיות ובטכנולוגיה ,
 ממחושבת ועדכנית.

 

 כישורים אישיים:

 ,יכולת הובלה והנעת עובדים. ייצוגיות, שרותיות, סדר וארגון 

 .יוזמה, חריצות, חדשנות, יצירתיות, מוטיבציה ומסירות גבוהים 

 .יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת 

 .נכונות לעבודה בימים ובשעות לא שגרתיות 

 .תודעת שירות גבוהה 

 .כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה 

  חובה. –רישיון נהיגה תקף וניידות 
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היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  רישום פלילי:
 .2001-תשס"א

 
 : מנהלת אגף חברה נוער וצעיריםכפיפות

 
 .41-39: דירוג המח"ר מתח דרגות

 
 .%100 היקף משרה:

 ערב-לפחות פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ 
 

 

 :הערות
 

כן, יש -להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים  -
לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי 
והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה 

 וחנים.לדיון בפני וועדת הב

וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן  -
 במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -
על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011

למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו 
 לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י  -
בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד  ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה

 הפנים.  

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  -
לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר  במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות

 הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
 עדת המכרזים.שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ו

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו  -
 של מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -

 

 סף.מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על ה

 :אופן הגשת המועמדות

 

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

סגורה עם , וזאת במעטפה בארבעה עותקיםיש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, מודיעין, בניין 1ציון מס' המכרז על גביה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן 

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.15:00 - 08:30ה' בין השעות  -העירייה קומת הכניסה בימים א'

 יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(. יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות,

 12:00  –בשעה   202016.11.  מועד אחרון להגשת מועמדות

 

http://www.modiin.muni.il/

