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 רכז/ת לתוכנית רעים בבאר שבע תיאור המשרה:
מקיימת קבוצות חברתיות של מתמודדים עם קשיי תקשורת ולקויות למידה שמטרתן התכנית 

 הרחבת הרשת החברתית ופיתוח מיומנויות חברתיות 
 תיאור התפקיד:

 לשבוע למפגש בן שעה וחציהתכנית, פעם  משתתפי הנחיית. 

  לתוכנית.איתור וגיוס משתתפים 
 עבודה בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע ואחריות לחשיפת והטמעת התוכנית ביישוב. 

 .פיתוח תכנים לפעילות הקבוצה ובניית תכנית שנתית ופעילות לפיה 
 גיוס ושיווק בקרב אנשי מקצוע וגורמים בקהילה. 

 .שותפות בתכנון, הפקה וליווי של הקבוצה בטיולים ואירועים אזוריים וארציים 

 תתפות בהדרכות פרטניות וקבוצתיותהש. 
 

 :דקידרישות התפ
 :השכלה

 חובה.  - פסיכולוגיה/ריפוי בעיסוק/בעבודה סוציאלית תואר ראשון 

   תואר שני- ( טיפול בהבעה ויצירהMA,) ( פסיכולוגיהMA)   -  .יתרון 
 

 :דרישות התפקיד
  יתרון –ניסיון בעבודה עם לקויות תקשורת. 

 יתרון –ת ניסיון בעבודה עם קבוצו. 
 נכונות לעבודה בשעות אחר הצהריים והערב. 

 
 : דרישות נוספות

 יחסי אנוש מצוינים. 

 .תודעת שירות גבוהה 

 .תקשורת בינאישית מעולה 
 .יכולת עבודה עצמאית 
 .יכולת עבודה עם קהל 

 
 : מנהל תחום אוכלוסיות מיוחדות  כפיפות

 משרה 1/3 :היקף
 :הערות
 עלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, ב .1

* על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות  .2
אם הוא בעל תואר ממוסד  - תואר מהגף להעברת תארים ודיפלומות בחו"ל, במשרד החינוך

לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת 
 .הדין וכללי הגף להערכת תארים, לרבות נציבות שירות המדינה

המלצות ותעודות, המעידות על הכישורים וההשכלה  תמונת פספורט,  קורות חיים, בצירוף .3
במשרדי חברת מעטפה סגורה, בציון שם המשרה ומספרה, ב הרשומים לעיל, ניתן להגיש

חמישי ב חשוון עד ליום  1קומה  82משרדי משאבי אנוש, רחוב ההסתדרות "כיוונים", 
 בדיוק.  12:00בשעה  31/10/2019, ףתש"

גי חלרגל חופשת  22/10/2019ועד ליום  08/10/2019משרדי החברה יהיו סגורים החל מיום  .4
בצירוף  michala@kivunim7.co.ilניתן להגיש מועמדות בדוא"ל: בימים אלו י. תשר

 המסמכים המבוקשים ובציון כותרת המשרה. 
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