מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה
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הנדון :מכרז לפרוייקטור/ית ישובית בקליטת עליה
תואר התפקיד:
פרוייקטור/ית יישובית בקליטת עליה .
תיאור התפקיד:
הפרוייקטור/ית ישמש כמתאם ואיש הקשר בין כל הגורמים המעורבים בקליטת העלייה,
למימוש קליטה מוצלחת של העולה ומשפחתו ותעבוד בנוסף ובשיתוף פעולה עם
הפרויקטור/ית הנוכחית .
דרישות התפקיד :
תגבור בליווי עולים בשלבי הקליטה מול משרד הפנים ,משרד הקליטה ,בנקים .
ליווי המשפחות באולפן ובמוסדות החינוך .
קשר צמוד עם הפרויקטור/ית הנוכחית ועם מנהלת מחלקת קליטה .
כישורים אישיים:
ידיעת השפה הרוסית  -חובה .
ידיעת שפות נוספות  -יתרון .
דרישות מיוחדות:
בעל רכב
שעות עבודה גמישות
דרוג ומתח דרגות:
דרוג  -מינהלי; דרגות . 8-6
הקף משרה:
. 50%
תחילת עבודה מיידית .
כפיפות ישירה:
מנהל/ת מח' קליטה וצמיחה דמוגרפית .
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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ועדת קבלה
המועמד/ת אשר עומדים בדרישות הגיוס יתבקשו לעבור ראיון בועדת בחינה /קבלה של
משרד הפנים .
על המועמד/ת למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרדי המועצה בטלפון
 ,04-6757603לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולשלוח במעטפה סגורה למשרדי המועצה עד ולא יאוחר מיום .11.5.17
בכל מקום במכרז זה בו מופיע לשון נקבה ,הכוונה גם ללשון זכר .תינתן הזדמנות שווה
לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים ,להתמודד על אותה משרה .

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק :עידן גרינבאום  -ראש המועצה
דפ/פא
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