
הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד
לשאלות ניתן לפנות למייל: bat-hen@ironit.org.il  או לטלפון 08-8545121 .

המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב לחברה בצירוף מספר המכרז/משרה, קורות חיים, המלצות, 
אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

את הבקשה יש להגיש באחת האפשרויות המפורטות להלן:
(1) במשרד משאבי אנוש, רח' הבנים 6 , קומה שמינית, אשדוד 77100  (2) בפקס': 08-6499741.  

bat-hen@ironit.org.il :(3) בדוא"ל
יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

בקשות יתקבלו עד ליום 21.06.21 שעה 12:00. בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון. 
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה 

בתנאי הסף. רק פניות מתאימות תיענינה.

מכרז כח אדם חיצוני מס' 08/21

דרוש/ה עו“ס לתפקיד רכז/ת 
בתחום התרפיה באמנות ליחידת ”מראות“

יחידת "מראות" היא יחידה חדשנית לתרפיה באמנות העושה שימוש בחללי מוזיאון אשדוד לאמנות
 ובמוצגים בו,ככלי טיפולי ייחודי וכמנוף לקידום וצמיחה אישית.

הגדרת התפקיד:
גיוס, ניהול והפעלה של צוות המטפלות/ים במחלקת "מראות".
פעולה לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות המטפלות/ים.

אחריות אדמיניסטרטיבית ומקצועית של עבודת המטפלות/ים. 
הנחיה אישית וקבוצתית של צוות המטפלות/ים (לא בהדרכה).

זיהוי,איתור והערכת צרכים בקהילה.
התאמה, יצירה, שיווק, הפעלה ופיקוח על תוכניות טיפול בראי הצרכים שאותרו.

הובלה וניהול של קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה (כולל גורמים מטפלים ומוסדות עירוניים).
הגשת דו"חות ביצוע, תקציבים, כוח אדם, תוכניות טיפוליות ומקצועיות.

דרישות התפקיד:
השכלה:

תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאלית. (רישום בפנקס העובדים הסוציאליים).

ניסיון:
ניסיון קודם בעבודה עם ילדים ובני נוער.

ניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות ובעלי צרכים מיוחדים-יתרון.
ניסיון קודם בעבודה ושיתוף פעולה עם מוסדות עירוניים.

ניסיון בניהול וארגון,הכנת תוכניות והוצאתן לפועל.
ניסיון וניהול תקציב והנחיית צוותים.

כישורים נדרשים:
עדיפות לבעלי/ות תואר שני.

כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה .
יכולת עמידה מול קהל.

.(Reaching out) יכולת ליצירת וקידום קשרי קהילה
עדיפות לבעלי/ות זיקה לתחום האומנות.
יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.

כושר ניהול וארגון, יכולת עמידה במצבי לחץ, יעילות.
יכולת תכנון וניהול תקציב ויכולת לנהל ולהנחות צוותים.

.100% היקף משרה: 
כפיפות ארגונית: מנהלת חינוך והדרכה, יחידת "מראות", החברה העירונית לתרבות ופנאי אשדוד בע"מ.

תנאי העסקה:

מתח דרגות כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.

עפ"י התנאים הקבועים בצו ההרחבה החל על העסקת סוציאליים. 

תנאי העסקה בחוזה אישי. 


