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הארכה  -מכרז כ"א חיצוני – 25/2021 :
מכרז לתפקיד מנהל/ת יישובי למאבק באלימות ,סמים ואלכוהול.
היקף משרה  100% :משרה 42 ,ש"ש.
נדרשת נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות כולל שעות ערב ולילה ,בעת הצורך.
כפיפות  :מנהלתית  -למנכ"ל הרשות ,מקצועית – גורמי המקצוע במשרד לביטחון פנים וברשות למאבק
באלימות ,סמים ואלכוהול .אדמיניסטרטיבית – מנהלת מחלקת חינוך בלתי פורמלי.
תיאור התפקיד :
* ניהול יישום התוכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש סמים ואלכוהול של הרשות למאבק
באלימות ,בסמים ואלכוהול במועצה האזורית.
* תאום והובלת הפעולות הדרושות לבנייה וביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות
אלימות ,עבריינות ,התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ואלכוהול.
* ארגון ,תאום וריכוז פעולות המועצה הנדרשות לצורך הגשת התוכנית.
דרישות התפקיד:
*השכלה  -תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ע"י המועצה להשכלה גבוהה או קיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ – חובה ! יתרון לבעלי תואר בתחומי מדעי
החברה ,מדעי ההתנהגות ,קרימינולוגיה ,עו"ס ,סוציולוגיה ,מדעי המדינה .או לחלופין הנדסאי או
טכנאי או תעודת סמיכה לרבנות ,או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה – יש לצרף
העתק התעודה לקורות החיים .לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף את העתק התעודה
לק"ח.
* ניסיון מקצועי – של שנה לפחות באחד מהתחומים  :הובלת פרויקטים חברתיים ,חינוכיים או
בעבודה קהילתית -חובה ! עדיפות לבעלי ניסיון בעלי  4שנות ניסיון ויותר .יש לפרט בקורות החיים
את הניסון הנדרש (כולל פרוט חודשי העסקה ולא רק בשנים עגולות ) וכן לצרף אסמכתאות בגין
הניסיון הנ"ל .לא תישקל מועמדתו של מי שלא יפרט את הניסיון כנדרש).
* ניסיון ניהולי – של שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות
ישירה .חובה ! יש לפרט בקורות החיים את הניסון הנדרש .כולל פרוט חודשי העסקה ולא רק
שנים ,וכן לצרף אסמכתאות בנושא .לא תישקל מועמדתו של מי שלא יפרט את הניסיון כנדרש).
* יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה –  0fficeואינטרנט.
* יכולת להצגת אישור בגין העדר עבירות מין בהתאם לחוק.
* העדר עבר פלילי.
לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
 , https://www.matte-asher-region.muni.il/he/bids/עד לתאריך – .31/7/21
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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