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המועצה המקומית עארה ערערה
טל077-3624300 .
פקס 04-6352595
מיקוד 30026

בהתאם לסעיף ,08לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה המועצה
המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

היחידה:

מכרז פנימי  08/2019לתפקיד רכז קהילתי
התכנית הלאומית למניעת אלימות ופשיעה .

תיאור המשרה

רכז קהילתי

דירוג ודרגת
המשרה

בחוזה העסקה לפי שעות עבודה

היקף העסקה

פרויקטאלי לפי שעות עבודה

כפיפות

מנהלתית-למתאמת התכנית למניעת אלימות ופשיעה.

תיאור תפקיד:

 אחראי על ריכוז והובלה של כלל הפעילויות הנדרשות לצורך קידום יוזמותקהילתיות הממוקדות במניעה ובעבודה עם ה"כוחות" וה "נכסים" המזוהים
ביישוב.
 אחראי על גיוס ,ליווי והנעה של מתנדבים ,הורים ,פעילים ,ומנהיגים פורמאלייםובלתי פורמאליים ,שיש ביכולתם לתרום לקידום תחושת ביטחון ולמניעה של
התנהגויות סיכון.
 הובלה של תכנית מניעה קהילתית בעלות מטרות מוגדרות ,הדורשות עבודה עםנציגי הקהילה
 גיוס הורים וארגון פעילות קהילתיות שקהל היעד שלה הוא הורים ,כדוגמתסדנאות הורים ,התנדבות הורים ,הרצאות קהילתיות.
 זיהוי קבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים ייחודיים ,ולהוביל פעילות בקרב מגזראו קהל יעד מוגדר ,פעילות זו תכלול גיוס ועבודה עם פעילים ומתנדבים ,אחריות
על קיום תכניות של הרשות למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול ,לקהל היעד
הנבחר ועוד.
 עבודה עם פעילי שכונה. ארגון פעילויות קהילתיות למניעת אלימות במשפחה. גיוס בנייה וארגון של תכנית הכשרה ,השמה וליווי של מתנדבים ביוזמותקהילתיות שנועדות למנוע התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער ,להגביר
ביטחון ,לצמצם פשיעה ,לתמוך בקורבנות ועוד..
השכלה:

 תואר ראשון במדעי חברה או במדעי רוח. זמינות לעבודה עם תושבים ופעילים.תנאי סף:
 יכולת הובלה והנעה של פעילים ומתנדבים. היכרות משמעותית עם המאפיינים התרבותיים של קהל היעד גמישות בשעות העבודה ,עבודה בשעות אחה"צ ע"פ צורך.המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה
 ,)/http://www.arara-ara.muni.ilבצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' אמאל יונס עובדת
משאבי אנוש  ,עד ולא יאוחר מיום רביעי  ,17/07/2019בשעה .14:00
בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה
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