 23ספטמבר2019 ,
כ"ג אלול ,תשע"ט

דרוש/ה
רכז/ת עירוניות וחדשנות בנתיבות
*מטעמי נוחות ,המודעה מנוסחת בלשון זכר ,אולם פונה לשני המינים.
תיאור התפקיד:
פעילות הרכז תתבצע ב  3רמות:
 .1רמה עירונית מערכתית  -גיבוש ופיתוח מערכים עירוניים בתחומים התורמים לפיתוח המרחב
העירוני ופיתוח גישה אסטרטגית.
 .2רמה קהילתית חברתית  -עבודה ישירה מול קהילות וקבוצות בעיר ,לרבות תהליכי פיתוח
קהילתי והתחדשות עירונית.
 .3רמה פרטנית  -ליווי משפחות וצעירים ,וכתובת לפניות של מתעניינים.
הפעילות תתבצע מול מרכז הצעירים בנתיבות ובליווי מחלקת עירוניות וחדשנות ברשות לפיתוח
הנגב ואגף הצעירים במשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
תנאים:
▪

היקף משרה .100%

דרישות וכישורים:
▪

ניסיון בתפקידים דומים ,ניהול פרוייקטים ועבודה עם קהילות -יתרון.

▪

תקשורת בינאישית טובה ויכולת הקשבה.

▪

תואר אקדמי.

▪

תושב הנגב.

▪

תושב נתיבות  -יתרון

▪

יכולת ביטוי טובה בכתב ובעל פה  -עברית ואנגלית.

▪

יכולת יצירת שותפויות ורשתות בין ארגוניות ועבודה מול מספר גורמים.

▪

יכולת ייצוג התחום בוועדות היגוי ובפורומים שונים.

▪

יכולת לפתח תפיסה מקצועית של התחום ,יחד עם הצוות והשותפים.

▪

יכולת עבודה בקצב מהיר ואל מול דרישות משתנות.
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כללי:
 .1הרכז יעבור תהליך מיון בן מספר שלבים ,רק מועמדים מתאימים יענו.
 .2הרכז יעבור תהליך הכשרה מסודר אשר יכלול ,בין היתר ,ימי עיון מרוכזים בהם יש חובת
נוכחות.
 .3משך ההתקשרות הנו לשנה אחת .לרשות תהיינה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,אופציה
להאריך את תוקפו של ההסכם.
 .4הרשות רשאית לסיים את העסקת העובד בכל עת ,בכפוף להודעה מוקדמת ,בהתאם לחוק
הודעה מוקדמת לפיטורין והתפטרות התשס"א .2001
 .5העסקה באמצעות הרשות לפיתוח הנגב במרכז הצעירים בישוב.
 .6הרשות איננה מתחייבת לבחור מועמד/ת כלשהו ורשאית לבטל קריאה זו על פי שיקוליה.
מסמכים נדרשים:
▪

קורות חיים ומסמכים תומכים (במידה והנך תושב/ת ירוחם יש לצרף צילום ת.ז).

▪

מסמך קצר עד  400מילים – תיאור "כיצד אני מדמיין את החוויה העירונית בנתיבות"

את הבקשה בצרוף המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי הרשות לפיתוח הנגב,
במייל –  revital@negev.co.ilעד יום חמישי ה  10.10.19בשעה 16:00
•

יש לציין בכותרת המייל – 'עבור משרת רכז עירוניות וחדשנות בנתיבות'

•

יש לבקש אישור על קבלת המייל

בברכה,
רן בנימין
סמנכ"ל ,הרשות לפיתוח הנגב
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