
 

 
 

 המועצה האזורית מנשה )להלן : המועצה( מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

 הארכה -מנשה )רכז/ת פרט(-יועץ/ת קריירה במרכז מעברים כרמל – 2022/25מכרז 

והשירות לעבודה קהילתית  חוף כרמל ומנשה,הינה שותפות של המועצות האזוריות  כרמל מנשהמעברים 
כלכלי באמצעות קידום תחום -קהילתי -חוסןוקידום והיא פועלת לפיתוח והבטחון החברתי, במשרד הרווחה 

 לתושבי.ות המועצות. והיזמות התעסוקה

 
 הגדרת תפקיד

  .ליווי ויעוץ פרטני בתחום התעסוקה והקריירה לתושבי ותושבות המועצה האזורית חוף הכרמל
העבודה הפונים אל המרכז,  ואיתור נטיות תעסוקתיות של התושבים מחפשי אינטייק ראיונותעריכת 

 תוך הבנת צורכי שוק העבודה המקומי והארצי.

  ,מתן כלים ומיומנויות לקידום תעסוקתי למחפשי העבודה )עבודה על קו"ח, הכנה לראיונות עבודה
 הפניה להכשרות, הקניית מיומנויות רכות, סיוע אקטיבי בהשמה במקרה הצורך ועוד(.

 לאוכלוסיות יעד שונות. ייזום סדנאות להשתלבות בתעסוקה 

 .הנחייה ו/או ליווי סדנאות תעסוקתיות לקבוצות משתתפים שונות 

 .כתובת למעסיקים לגיוס עובדים 

  ייזום, הקמה או שימור שותפויות ופורומים לקידום מחפשי העבודה )כגון פורום משאבי אנוש
 מקומי/אזורי(.

 העבודה. עדכון וניתוח מאגרי מידע והסטאטוס התעסוקתי של מחפשי 

  המרכז פעילות ופרסום שיווק על אחריות. 

 .עבודה עם תכנית עבודה מקומית וארצית הכוללת יעדים ומדדים 

 דרישות התפקיד

  חובה -תואר ראשון לפחות במדעי החברה, עבודה סוציאלית או משאבי אנוש 

  חובה –ידע והיכרות עם עולם התעסוקה 

 יתרון משמעותי   -ניסיון באימון אישי ו/או הנחיית קבוצות 

 יתרון -קטים חברתיים )עדיפות לתחום התעסוקה(יניסיון בניהול פרוי 

 ביצוע דוחות הפקת, ואיפיונםניתוחים  - ממוחשבים מידע מאגרי עם בעבודה ניסיון . 

 ב'(.מיומנות דיגיטלית בעבודה עם רשתות חברתיות )פייסבוק, ניוזלטר וכיו 

 .ניסיון בעבודה עם צוות רב תחומי 

 יכולת הנעה של אנשים ותהליכים, מכוונות גבוהה רת בינאישית גבוהה, יכולת הקשבה, תקשו
 .משימתיות, סדר וארגוןלשיתופי פעולה, יצירתיות, 

 בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף ורכב. 

  .לעיתים נדרשת גמישות בשעות העבודה ובמיקום 

 100%: היקף המשרה
 מיידי: כניסה לתפקיד

 39-37/ מח"ר  9-7מנהלי  :דירוג
 מנהל מרכז מעברים: כפיפות

 7.2227. :תאריך פרסום
 

מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים, הצהרה על קרובי משפחה, תעודות הכשרה מקצועית 
במעטפה סגורה למשרד משאבי אנוש. או     HRmichrazim@menashe.co.il, לדואר אלקטרוני: נדרשת אישורים והמלצות

לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה. לא יטופלו ולא ייענו פניות שלא צורפו  .12:00בשעה  3.8.22הגשת המועמדות עד ליום 
*תינתן עדיפות למועמד  מועמד/ת עם מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. להן כלל המסמכים הנדרשים.

ורים המשוייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית אם הוא בעל כיש
        **המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד..דומים לכישורי שאר המועמדים

 אילן שדה, ראש המועצה  


