מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה
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הנדון :מכרז פומבי לגיוס
רכז קליטה ומידע
היחידה :אגף ישובים
תואר המשרה :רכז קליטה ומידע
כפיפות :מנהל אגף ישובים
תחילת עבודה :מידית
היקף העסקה044% :שמורכבת  :מ  84% -ריכוז מחלקת קליטת עליה.
מ  74% -ריכוז מרכז מידע.
מטרות התפקיד  -אחריות תכלול מערך השירותים המועצתי  -יישובי בתחום
הצמיחה הדמוגרפית.
חלק מצוות המוביל תכניות קליטה עבור התושבים במועצה ביישובי המועצה:
א .רמה אזורית  -מערכתית.
ב .רמה קהילתית  -חברתית.
ג .רמה פרטנית.
תיאור התפקיד :תחום קליטת עליה
● ניהול תחום קליטת העלייה ובית ראשון במולדת במועצה אזורית עמק הירדן .
● אחריות וניהול על עבודת "פרויקטים" בתחום קליטת עליה.
● קשר ישיר עם הנהלות ומלווי העולים בישובים.
● קשר עם גופים חיצוניים :משרד העלייה והקליטה ,הסוכנות היהודית ,בית
ראשון במולדת ,משרד החינוך .
● קשר עם גורמים פנימיים :מערכות גיל רך ,בתי ספר ,מכללה ,בריאות ועוד...
● ניהול תקציב המחלקה  ,ודיווחים למשרד העלייה והקליטה.
● ארגון פעילויות והכשרות לכלל העולים החיים ביישובי המועצה.
תיאור התפקיד :תחום מידע
 .0תחומי אחריות בתחום הצמיחה הדמוגרפית:
● הקמה תפעול ותחזוקה של מסד נתונים מערכתי בתחום הישובים כולל בניית שיטות
מעקב ובקרה.
● עבודה רציפה מול אגפי המועצה בריכוז הנתונים והצגתם במדיה מכוונת מונגשת.
● עבודה שוטפת מול יועצים בתחום פיתוח הישובים.
● הפקת אוגדן קליטה.

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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קיום מערכות קשרי עבודה עם כל גורמי הקליטה (חברות משכנות ,מוסדות ממשלתיים,
קבלנים ,קהילות ,קבוצות רכישה)
מיסוד תהליכי פנייה למשתכנים חדשים וכן ייצוג היישוב למול המשתכנים.
בניית כנסים לתושבים עתידיים וגורמים רלוונטיים
קשר שוטף עם הנקלטים ,דף משוב להליך הקליטה ,בדיקת מצב קליטת המשפחה וליווי
וסיוע במידת הצורך.

השכלה 21 :שנות לימוד
ניסיון מקצועי:
● שנה לפחות של ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים :ריכוז פרויקטים ,מעקב
ובקרה אחר ביצועים ,הטמעת נהלי עבודה.
● ניסיון מוכח במקצועות העיצוב ,והתקשורת ,הפרסום והשיווק
● ניסיון עבודה בתחומי תקשורת ,פעילות מדיה ,שיווק ופרסום ,חינוך ,עבודה בקהילה,
עבודה קהילתית.
דרישות וכישורים נוספים :
● תושב המועצה ואו בסביבתה הקרובה (על פי תעודת הזהות ומגורים בפועל ).
● תקשורת בינאישית טובה ויכולת הקשבה.
● היכרות עם סוגי הקהילות השונות -מושב ,קיבוץ ,ישוב קהילתי.
● אכפתיות ,מעורבות חברתית ,רוח יזמית.
● יחסי אנוש מצוינים ,יכולת עבודה בצוות.
● כושר ביטוי בעל-פה טוב ,יכולת ניסוח בכתב טובה.
● שליטה גבוהה -בעברית ,באנגלית ורוסית שפת -אם (חובה).
● שליטה ביישומי אופיס ,פוטושופ ,עיצוב ותפעול מדיה אינטרנטית (עיצוב ותפעול
אתרים) ורשתות חברתיות-חובה.
● יכולת עבודה בקצב מהיר ואל מול דרישות משתנות.
● ניידות עצמית.
הערה:
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
רק מועמדים מתאימים יענו.
ועדת קבלה:
המועמדת אשר עומדת בדרישות הגיוס תתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה 1קבלה של
משרד הפנים .
על המועמדת למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  www.j-v.org.ilתחת הכותרת
מכרזים  ,לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
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מפורטים ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר
מיום .84.8.02
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון נקבה ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
המועצה תבצע סינון ראשוני ורק המתאימים ביותר יוזמנו לראיון בוועדת הבחינה .

בברכה,

העתק :עידן גרינבאום ,ראש המועצה
דפ1פא

דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה

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
המרכז האזורי צמח  עמק הירדן   13151טל,40-6737645.פקסwww.j-v.org.i le.mail: dudu@j-v.org.il 40-6737601 :

