מועצה מקומית חורה

مجلس حورة المحلي

מכרז כ"א – 9/2017מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1ו( 2 -בדבר קבלת עובדים ובחירתם) לפקודת המועצות המקומיות
מכריזה בזה המועצה המקומית חורה על משרה פנויה כדלקמן:
היקף משרה 50% :משרה

תאור התפקיד:
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

הכנת תכניות לקליטת מתנדבים והפעלתם למחלקה לשירותים חברתיים ולמוסדות ממשלתיים
וציבוריים בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
גיוס מתנדבים ,רעיונם והתאמתם לתפקידים מתאימים ,הכנת המתנדב לתפקיד ,ליווי פעילות
סדירה של המתנדבים ,תגמול המתנדבים ואחריות כי יינתן ייעוץ מקצועי למתנדב במידת הצורך.
הגדרת תפקידים של מתנדבים לאוכלוסיות בשיתוף העובדים במחלקה לשירותים חברתיים ,ארגוני
מתנדבים ,מוסדות רווחה בתחום השיפוט של הרשות המקומית.
הכנת תכנית עבודה שנתית שתכלול :פרוייקטים התנדבותיים קיימים ,הדרכת מתנדבים ,תגמול
מתנדבים ,תקצוב הפעילות ההתנדבותית ,פרסומים והכנת דווח סיכום בסוף כל שנת התקציב על
הפעילות שנעשתה והעברתה ליחידה להתנדבות.
קיום קשר עם כל הארגונים וקבוצות המתנדבים הפועלים ברשות המקומית בחום הרווחה ,ריכוז
מידע ותאום פעילות בין הארגונים.
הכנות לשעת חירום של מערך המתנדבים ,על פי אוגדן "משק לשעת חירום – אוגדן נהלים בינתחומי
לרשות המקומית" והפעלת מתנדבים על פי הנוהל בזמן חירום.
הכנת תכניות לשילוב נושא ההתנדבות בקרב עובדי המחלקה לשירותים חברתיים כדי לערכך
הדרכות לעובדים המקצועיים להפעלה נכונה של מתנדבים.
ביטוח המתנדבים על פי הנחיות הביטוח הלאומי והעברת רשימות מתנדבים ליחידה להתנדבות.
ייזום פרוייקטים התנדבותיים בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה ,הממונה המחוזית להתנדבות.
דיווח שוטף לממונה המחוזי על פעילות מרכז המתנדבים
ביצוע מדיניות היחידה להתנדבות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דרישות משרה:
*
*
*

עדיפות לבעל ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה
לעובד סוציאלי  -רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
היעדר רישום פלילי
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דרישות מיוחדות:
*
*
*

על המועמד/ת להמציא תעודת יושר עם מסמכי המכרז.
עדיפות לדוברי ערבית.
עדיפות לתושבי המקום.
מועמדים הרואים את עצמם כעונים על הדרישות ,ימלאו טפסי מועמדות הנמצאים במזכירות
המועצה ויצרפו קורות חיים ,מסמכים והמלצות למזכירות המועצה המקומית חורה.
את קורות החיים והתעודות יש להגיש עד לתאריך  28.12.2017בשעה .12:00
בברכה,

דר' מחמד אלנבארי
ראש המועצה
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