ל'
מספרנו:

תשע"ה
ניסן
doc.194558

מכרז פנים  /חוץ מס' 54/2015
אגף תרבות נוער וספורט  -מחלקת צעירים
דרוש/ה :רכז/ת הכנה לצה"ל
תאור התפקיד:
• ריכוז תחום ההכנה לצה"ל בבתי הספר התיכונים.
• הכנת תכנית עבודה שנתית לפעילויות ההכנה לצה"ל בתיכונים.
• טיפוח מודעות ציבורית בקרב הורים ושותפים נוספים לגיוס.
• טיפול בצרכי ההכנה לצה"ל בגילאי  18 – 16בעיר.
• קביעת יעדים וגיבוש תכנית עבודה שנתית להשגתם בהתאם למדיניות המחלקה לצעירים.
• פיתוח והובלת פרויקטים בהתאם לצורכי אוכלוסיית הצעירים בעיר והמלש"בים.
• קיום מעקב אחר הפעלת התכניות והפעילויות הנמצאות באחריות מחלקת הצעירים.
• איתור הצרכים של גילאי  40 – 20בעיר ומתן מענה עליהם.
• ניהול משימות ומעקב אחר ביצועם.
• מענה טלפוני ומתן מידע לפונים למחלקה.
• ביצוע מטלות נוספות ע"פ בקשת מנהל המחלקה ככל שיידרש.
דרישות התפקיד :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

השכלה תיכונית מושלמת ותעודת בגרות מלאה -חובה
עדיפות לבעלי תואר אקדמאי מושלם ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל.
ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בתפקיד מזכירותי בכיר ) ניהול משרד ,עוזרת אישית וכו'( במשך 4
שנים לפחות.
יכולת ניהול וארגון.
ניסיון בתכנון ,ניהול ובקרת תקציב כולל דוחות שעות לעובדים.
ניסיון לוגיסטי – ארגון אירועים ,תערוכות וכו'.
שליטה מלאה בתוכנות מחשב וורד ואקסל  -חובה.
אנגלית – ברמה גבוהה.
הכרה של המערכת העירונית  -יתרון
סדר דיוק וארגון ,יכולת ביצוע משימות בתנאי לחץ.
כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
אמינות ומהימנות אישית.
בעל/ת רישיון נהיגה

היקף משרה100% :
דרוג:

חינוך בלתי פורמלי

דרגה :עפ"י השכלת המועמד/ת
התפקיד מאויש ע"י עובדת עירייה מ"מ.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .09/10/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר
על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

