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 חוזר - נימיפ מכרז

 יועצת לקידום מעמד האישה
 במועצה האזורית שער הנגב

 
 תיאור התפקיד:

 

 .קידום מעמד האישה והשוויון בין המינים .1

 קיום פעילות בנושאים הקשורים לקידום מעמד האישה ועידוד מודעות לנושא. .2

 ביעור ההפליה נגד נשים. .3

 מניעת אלימות נגד נשים. .4

השתתפות בישיבות מועצת הרשות וועדות המועצה בהן יועלו על סדר היום נושאים הנוגעים  .5

 לתחומי חייהן של נשים ונערות.
 

 .ראש המועצה כפיפות ארגונית:
 

 דרישות התפקיד: 
עדיפות לבעלת  ערך לעניין דרגת שכר אקדמית.-בעלת תואר אקדמי מוכר או תואר שווה השכלה: .1

 תואר אקדמי בלימודי מגדר )לימודי מעמד האישה( או במדעי החברה.

או שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי  3של  או מעשי מוכח בעלת ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי .2
 מעמד האישה.בתחומים הנוגעים ל

 בתוך זמן סביר מתחילת כהונתה, תקבל היועצת הכשרה מקצועית. הכשרה מקצועית: .3

 
 

עבודה בשעות בלתי שגרתיות, נסיעות בתפקיד, ייצוג בפורומים  מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
 מקצועיים.

 
 כישורים אישיים נדרשים:

כושר למידה,   הבנה ותפיסה,: אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה, תכונות אישיות
 מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

 יכולת תכנון וארגון, יכולת תיאום פיקוח ובקרה,  : יכולת קבלת החלטות,תכונות ניהול וארגון
יצוג הרשות סים בינאישיים, כושר ניהול מו"מ, יכולת  יסמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יח

 בפני גורמים חיצוניים, התמודדות עם לחץ ושחיקה, התמדה, יכולת פתרון בעיות.
 

 מסגרת העבודה:
 מינוי היועצת יעשה באמצעות הטלת תפקיד נוסף על עובדת הרשות.

 .8/09בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל מתח דרגות: 
 

 
 12:00בשעה  22.7.19ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 

 sng.org.ildrushim@: בבניין המועצה או בדוא"ל כוכי פנקרלידי 
 

, ומסמכים המעידים על ניסיון תצלומי תעודות רלוונטיותימלאו שאלון בצירוף קורות חיים,  המעוניינים
  המועצה תחת דרושים.את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר 

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן 

 התאמה מקצועי.
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