עיריית לוד – לשכת ראש העיר
מכרז פנימי/חיצוני  -כ"א מס' 33/16
בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ – 1979
מכריזה עיריית לוד על משרת רכז/ת צוות -משרה בלתי צמיתה )פרויקט(.

)המכרז מיועד לשני המינים ,גם אם נכתב אחרת(.
תאור התפקיד :רכז/ת צוות בניית הסכמות בבתים משותפים )גישור(.
למנהל תוכנית "עיר ללא אלימות".
כפיפות:
היקף המשרה 90 :שעות חודשיות )אופציה לתוספת שעות(.
הגדרת התפקיד:
 אחראי/ת לניהול והובלת תחום בניית הסכמות בלוד ,בשיתוף מרכז הגישור והדיאלוג.
 אחראי/ת לליווי צוותי סטודנטים המובילים תהליכי בניית הסכמות בבניינים משותפים ,ליווי ועדי שכונה ועוד.
 אחראי/ת להכשרת צוותי הסטודנטים ולהכשרות לתושבים פעילים.
 שותף/ה לתהליכים פרטניים וקהילתיים של בניית הסכמות ,עידוד תושבים לשיתוף פעולה ופעילות אקטיבית
לשיפור איכות חייהם ,תוך בניית קשרים רלוונטיים עם הרשות העירונית.
 מתן מענה לצרכים וקונפליקטים מהשטח.
דרישות תפקיד:
השכלה וניסיון מקצועי:
 בוגר/ת תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר .עדיפות לתחומים הבאים :עבודה סוציאלית ,חינוך חברתי קהילתי,
חינוך ,ו/או לימודים שנה אחרונה לתואר באחד מהתחומים הנ"ל.
 עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהדרכה ו/או הנחיית קבוצות.
 עדיפות לבעלי/ות ניסיון בהובלת פרויקטים חברתיים.
 עדיפות לבעלי/ות ניסיון בעבודה בתחום בניית הסכמות  /בינוי קהילה.
 עדיפות לבעלי היכרות עם העיר ותושביה.
כישורים אישיים :אמינות ומהימנות ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,יכולת הדרכה ,ראייה מערכתית ,יחסי אנוש טובים.
דרישות תפקיד מיוחדות :נכונות לעבודה בשעות אחה"צ/ערב  2-3פעמים בשבוע.
תנאי העסקה ושכר :העסקה לפי שכר של  ₪ 40ברוטו לשעה ,העסקה בהתאם לכישורי המועמד/ת ,עפ"י אוגדן ת"ש,
העסקה פרויקטאלית תלוית תקצוב ע"י המדינה ,לאורך קיום מקורות תקציביים ע"י המדינה.
הגשת מועמדות :מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד ,יגישו את מועמדותם/ן באחת מן הדרכים הבאות:
 בדואר לפי הכתובת :עיריית לוד ,ת.ד 401 .מיקוד .71104
 במסירה אישית :לאגף משאבי אנוש )כל יום עד השעה  ,(16:00בתוך מעטפה סגורה.
בבית העירייה בכיכר קומנדו  1לוד )קומה א'( טל' .08 –9279028
 בדואר אלקטרוני לכתובת מייל.michrazim@lod.muni.il :
את המועמדות בכל אחת מן האופציות ,יש להגיש בצירוף "טופס הגשת מועמדות למכרז" המופיע באתר
העירוני ,בצירוף כל המסמכים והתעודות המפורטים בטופס ובגוף המכרז.
כמו כן ,בכל אחת מן האופציות ,נא לציין מכרז כ"א מס' .33/16
מועד הגשה אחרון ,עד ליום.31/3/16 :
הערות * :העסקה בשלב זה עד אוגוסט .2016
* במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים ,עדיפות תינתן לתושבי העיר לוד.
* במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים ,עדיפות תינתן ליוצאי העדה האתיופית ,הערבית ,ולבעלי מוגבלויות.

בכבוד רב,
עו"ד יאיר רביבו
ראש העיר

