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 70/2020מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 מחלקת התנדבות -אגף ארגון ומינהל 
 
 

 בחירום  מנהל/ת מדור התנדבותדרוש/ה: 
 

 התנדבות: מנהלת מחלקת כפיפות

 
 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 

  חירוםציוות מתנדבים לכלל התפקידים הנדרשים בשעת 

 בניית מערך התנדבות ועזרה הדדית לשעת חירום על בסיס גיאוגרפי 

 תחזוק צוותי המתנדבים 

 להתנדבות בעתות שיגרה שיתוף פעולה ומתן סיוע 

  עפ"י צורך -עבודה בימים ושעות לא שגרתיים 

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש בתחום ההתנדבות 
 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

  יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה -תעודת בגרות מלאה לפחות 
 ניסיון בעבודה קהילתית ו/או בהדרכה 

  בתכנון, תיאום והובלת תהליכיםניסיון מוכח 

 רישיון נהיגה בתוקף 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -ניסיון והיכרות עם תחום החירום 

  יתרון -ניסיון בניהול פרויקטים ו/או בגיוס והשמה ו/או בהכשרת עובדים 
  יתרון -ניסיון בניהול צוות עובדים 

 יכולת ניהול ושיבוץ המשאב האנושי לתפקידים הנדרשים 
 יכולת הובלה, יוזמה ותקשורת בין אישית גבוהה 
 יכולת עבודת צוות 
 יתרון -שפות נוספות , עברית ברמה גבוהה, כושר התבטאות בכתב ובע"פ 
 ,אמפטיות לסביבה דינאמיות, תקשורתיות 
 יכולת ארגון ברמה גבוהה 
  יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת, שליטה בתוכנותoffice  

 ניידות ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 



 

 
 

 
  100% היקף משרה:

 
 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 9-7 דרגה:

 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 

  michrazim@herzliya.muni.il **או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 
  .08/06/2020 עד ליום

 
 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/מועמדותבהגשת **

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )בדרכים חלופיות  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג  

 
 תיענינה.לא א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 
 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.

 
 

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, 
 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 יהודה בן עזרא           

 מנכ"ל העירייה 
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