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 22/2022 מספרפומבי  מכרז 

 
 כדלהלן: פנויההודעה על משרה 

 
 תעסוקה במרכז סטארט אפ  רכז/ת המשרה: תואר 

 
 תיאור התפקיד: 

 צרכי הצעירים בעיר בתחומי התעסוקה.   איתור ומיפוי •
 ה לקהל היעד בתחום התעסוקה.מתן ייעוץ אישי והכוונ •

 .  הנחייה וליווי סדנאות ומפגשים בתחום התעסוקה •
 הובלה ויישום של פרויקטים חברתיים תעסוקתיים לצעירים. •
שותפויות עירוניות וארציות לטובת פיתוח וחיזוק תחום  קשרי מעסיקים, ניהול ניהול  •

 התעסוקה.  
   ליווי והכשרה.מתמחים, גיוס, -מלגאיםניהול תכנית  •
 השתתפות פעילה בפורומים, כנסים וירדי תעסוקה.   •

 
 תנאי סף: 
 השכלה:

 . חובה  – ממוסד מוכר להשכלה גבוההראשון תואר לקראת סיום או בוגר/ת  •
 יתרון לבוגרי תואר במדעי החברה, ההתנהגות או משאבי אנוש. 

 
 ניסיון מקצועי:

 חובה.   -התעסוקה הכרות עם עולם   •
   יתרון  -ישיים וקבוצתייםניסיון בליווי תהליכים א  •
 יתרון.   -ניסיון בליווי סטודנטים ומלגאים •

 יתרון.  -קודם בהובלת פרויקטים חברתייםניסיון  •
 חובה.   -officeשליטה מלאה ביישומי ה  •

 
 דרישות נוספות: 

 . תכושר ביטוי בע"פ ובכתב, תקשורת בינאישית וחשיבה יצירתי •
 יכולת עבודה עצמאית מחד, ובצוות מאידך.   •
 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות  •

 
 :  פיפותכ

 מנהלת תעסוקה והשכלה מרכז סטארט אפ 
 

 :היקף
   משרה.  100%

 
 : רמת תפקיד
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 הערות:
מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .1

 מבחן התאמה. 
 שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. הזדמנות  .2
על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר   .3

החינוך   במשרד  מחו"ל,  אקדמיים  תארים  להערכת  ממוסד    -מהגף  תואר  בעל  הוא  אם 
לוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין  לימודים להשכלה גבוהה בחו"ל או מש

 וכללי הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינה. 
ותעודות .4 העסקה  אישורי  המלצות,  בצירוף  חיים,  החובה    קורות  דרישות  על     המעידים 

להגיש   ניתן  לעיל,  הרשומים  תשפבקישור  וההשכלה  בתמוז  ח'  חמישי,  יום  עד  "ב,  הר"מ, 

 :  בדיוק 16:00בשעה   07/07/2022
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