מכרז 3/2019
לאשכול בקעת בית הכרם
דרוש/ה
מנהל/ת יחידת שותפויות (מוביל/ת התכנית "תקווה ישראלית")

תכנית תקווה ישראלית היא תכנית הדגל של נשיא המדינה ,לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות
בין ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית :חילונים ,חרדים ,דתיים וערבים.
תקווה ישראלית פועלת לקידום השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה ובכלכלה וליצירת שיתופי
פעולה ביניהם בתחומי מפתח ובראשם החינוך ,האקדמיה ,התעסוקה ,השלטון המקומי והספורט.
תקווה ישראלית מבקשת לחזק את ה"יחד" של החברה הישראלית תוך מתן כבוד ומקום לכל קבוצה
המרכיבה אותו .כל זאת ,במטרה להבטיח את חוסנה ושגשוגה של מדינת ישראל .
האשכול הינו התאגדות וולונטארית של מספר רשויות שכנות ,בעלות מאפיינים הטרוגניים ,לצורך
קידום שיתופי פעולה אזוריים ,שנועדו לקדם ולעודד פיתוח וצמיחה כלכלית-חברתית בראיה אזורית,
וקידום משמעותי באיכות חיי התושבים באזור.
מוביל/ת התכנית "תקווה ישראלית" י/תפעל מתוך האשכול ,להבטחת ייעודו כמנוע אזורי לצמיחה
מכלילה ולקידום איכות חיים דרך העמקת תפיסת השותפות וביטוייה המעשיים בקרב המנהיגות
האזורית ומגוון האוכלוסיות והקהילות באשכול.
אנו מחפשים איש/אשת מקצוע מנוסה ביצירת שותפויות ובניהולן ,בעל/ת ניסיון בייזום והובלה של
פרויקטים ,מכיר/ה מקרוב את האתגרים הכלכליים והחברתיים והמרקם התרבותי באזור ,ובעל/ת
מחויבות להגשמת מטרות המיזם .
תכולת התפקיד:


מיפוי מתמשך של השותפים הפוטנציאלים באשכול והאזור.



בניית תכנית עבודה ליישום יעדי המהלך.



ליווי והקמה של מגוון פורומים מקצועיים מתוך הרשויות החברות באשכול



הובלת תהליך להטמעת מטרות ועקרונות התכנית בתפיסת תפקיד האשכול ,מטרותיו ,דרכי פעולתו
ותוצריו.



פיתוח וניהול מפגשי הכשרה ואוריינטציה להטמעת עקרונות התכנית וביטוייה המעשיים.



בנייה וליווי של מנהיגות אזורית רב מגזרית להטמעת תפיסת השותפות ולהנעת מהלכים לקידומה
באזור.



ייזום מהלכים ופרויקטים המקדמים את מטרות המיזם ,וליוויים.



יצירת הזדמנויות המקדמות הכרות ושיתוף פעולה בין תושבי האזור לטובת יעדים משותפים ,
פיתוח תודעת שותפות ושייכות אזורית.



רתימת שותפים ממשרדי ממשלה ,פילנתרופיה  ,מגזר עסקי ,אקדמיה וכו'.



יחסי ציבור וייצוג האשכול בנושאי תקווה ישראלית מול גורמי חוץ.



ניהול תקציב.

תנאי סף נדרשים:
השכלה ודרישות מקצועיות:


תואר אקדמי בעדיפות לתחומים הבאים :מדעי החברה ,מדעי ההתנהגות ,עבודה סוציאלית



בעל/ת ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בייזום והובלה של פרויקטים חברתיים



בעל/ת ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בבניית שיתופי פעולה מורכבים וליווי תהליכים ארוכי
טווח

דרישות רצויות נוספות:


שליטה ביישומי מחשב :היכרות עם תוכנות אופיס POWER POINT ,לרבות אקסל .



שליטה מלאה בעברית ,שליטה באנגלית .שליטה בשפה הערבית -יתרון.



יכולת ניידות גבוהה.

בסיס העבודה :רשויות החברות באשכול – כרמיאל ,דיר אל אסד ,מג'ד אל כרום ,נחף ,בענה ,ראמה
ומשגב.
היקף משרה( 75% :אפשרות להגדלת המשרה בהמשך) מיקום :כרמיאל
האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט בפניה זו.
הגשת מועמדות עד התאריך 10/3/2019

לכתובת מיילyael@bkerem.org.il :

מודעה זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,המודעה כפי שמנוסחת פונה לשני המינים

