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מכרז פנים/חוץ מס' 191/2018
אגף ארגון ומינהל  -מחלקת התנדבות

דרוש/ה :רכז/ת התנדבות בחירום
תיאור התפקיד:
בניית מערך גיוס מתנדבים לעת חירום:
 איתור ,גיוס והכשרת מתנדבים לשעת חירום.
 תפעול מערך ההתנדבות בעתות חירום.
 השתלבות בתכניות עבודה עירוניות ומתן מענה לצרכי הרשות ,להנחלת התנהלות נכונה
בשעת חירום.
 ציוות מתנדבים לכלל התפקידים הנדרשים בשעת חירום.
 בניית מערך התנדבות ועזרה הדדית לשעת חירום על בסיס גיאוגרפי.
 תחזוק צוותי המתנדבים.
 שיתוף פעולה ומתן סיוע להתנדבות בעתות שיגרה.
 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש בתחום ההתנדבות.
 כפיפות :מנהלת מחלקת התנדבות.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם באחד מהתחומים הבאים :מדעי החברה והרוח ,חינוך ,חינוך בלתי פורמלי ,מדעי
ההתנהגות ,עבודה קהילתית ,אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת
תארים אקדמאיים מחו"ל.
 3 שנות ניסיון באחד מהתחומים הבאים :הדרכה ,הוראה ,ארגון וניהול.
 השתתפות בקורס ניהול ,ארגון ושיווק או התחייבות להשתתף בקורס ולסיימו בהצלחה.
כישורים ודרישות נוספות:
 יכולת ניהול ושיבוץ המשאב האנושי לתפקידים הנדרשים.
 ניסיון בניהול פרויקטים  -יתרון.
 יכולת הובלה ,יוזמה ותקשורת בין אישית גבוהה.
 יכולת עבודת צוות.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
 שפות נוספות  -יתרון.
 דינאמיות ,תקשורתיות ,אמפטיות לסביבה.
 יכולת ארגון ברמה גבוהה.
 יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת ,שליטה בתוכנות .office
 ניידות ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

היקף משרה50% :
דרגה 37-39 :בדרוג המח"ר
**המשרה מאוישת ע"י עובד עירייה במילוי מקום

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות
לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
עד ליום .12/11/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

