לקידום סולידריות תעסוקתית אזורית

71.71.71

עדכון שבועי " -מעברים נגב צפוני"
"מעברים נגב צפוני" הינו מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי ,המסייע בנושאי תעסוקה ופרנסה
לתושבי המועצות אזוריות  -שער הנגב ,בני שמעון ויואב בתחומים הבאים:
 ייעוץ וליווי תעסוקתי
 הכשרות ,קורסים וסדנאות
 ליווי יזמים ועסקים קטנים
 עבודה קהילתית מועצתית
דפי דרושים ומידע נוסף על "מעברים" ניתן לראות באתרי המועצות השותפות:

יואב  | www.yoav.org.ilשער הנגב  | www.sng.org.ilבני שמעון www.bns.org.il

להיכרות וקביעת פגישת ייעוץ תעסוקתי

לפניות בנושא משרות דף הדרושים

חדוה גבריאל -מנהלנית מעברים

יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה

m.misrad@sng.org.il

m.misrot@sng.org.il

טל'299-7222299 :

טל'299-7222292 :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

רשימת משרות עדכניות ליום 71.71.71
*המשרות המפורטות להלן מיועדות לנשים וגברים

משרות באזור מ.א .יואב
מס'

משרה

ארגון

78131

מנהל/ת חשבונות
ראשי/ת

למפעל קיבוצי

78133

מנהל/ת בית סיעודי

לקיבוץ

78133

אב /אם קהילה

לעמותה

 17%משרה

78711

אם /אב בית

לארגון המספק
שירותים לאנשים
עם צרכים מיוחדים

78111

חשב/ת שכר

למפעל קיבוצי

78113

מנהל/ת משרד

לחברה בתחום
יעוץ ארגוני

משרה זמנית

78811

מנהל/ת קו ייצור

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

78113

מפעיל/ת מכונה

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

78813

מאבטח/ת

למפעל תעשייתי
בתחום המזון

78187

מפעיל/ת מכונה

למפעל מזון
באזור בית שמש

78131

טכנאי/ת מערכות
בקרה

לחברה

דרישות התפקיד
השכלה רלוונטית -חובה ,ניסיון עבודה על מאזנים -חובה,
ניסיון עבודה של  2שנים לפחות בחברה תעשייתית -חובה,
היכרות עם תוכנת  -MOVEXיתרון 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תעודת אחות מוסמכת -חובה ,יחסי אנוש טובים,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
יכולת טכנית גבוהה -חובה ,יחסי אנוש טובים ,סבלנות,
יכולת יצירת קשר עם קשישים ,גורמים בקהילה ונותני שירותים,
יכולת הקשבה ,נכונות לכוננויות ,הגעה עצמית (רכב חובה).
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אסרטיביות ,אחריות ,סובלנות,
יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בצוות ,הגעה עצמית.
תעודת חשבות שכר -חובה,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בחשבות שכר -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה office -ובתוכנות שכר -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה,
שליטה ביישומי ה Office -ובפרט ב Excel -וב,Power Point -
יכולת למידה מהירה ,תודעת שירות גבוהה ,דייקנות" ,ראש גדול",
 5י"ע ,נכונות לשעות נוספות לפי הצורך ,הגעה עצמית.
השכלה גבוהה בתחום הניהול -חובה ,ניסיון בניהול אנשים -חובה,
ניסיון עבודה של שנתיים לפחות כמפעיל מכונה -חובה,
ידע טכני -חובה ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת ניהול משימות,
יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ,קונפליקטים וניהול ממשקים,
נכונות לעבוד במשמרות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
ניסיון עבודה בהפעלת מכונה -חובה ,זריזות ,יסודיות" ,ראש גדול",
נכונות לעבוד במשמרות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
בוגרי שירות צבאי במסלול קרבי -יתרון ,רישיון נהיגה -חובה,
נכונות לעבור קורס הכשרה ,נכונות לבצע עבודות נוספות,
נכונות לעבוד במשמרות כולל שבתות,
יש הסעות מק .גת ,אשקלון ,אשדוד ושדרות!
 92שנות לימוד -חובה ,ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום,
רקע טכני -חובה ,ניסיון עבודה בהפעלת מכונות -חובה,
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ,נכונות לעבוד במשמרות,
נכונות לשעות נוספות בהתאם לצורך ,יש הסעות מקרית גת!
תואר בהנדסת /הנדסאי אלקטרוניקה -חובה,
ידע וניסיון של  92שנים לפחות באחזקת מערכות בקרה -חובה,
ידע מוכח במערכות  ,DCSתקשורת מחשבים ,מערכות  ,ITבקרים,
ומערכות מבוססות מיקרופרוססורים -חובה,
ידע מוכח במכשור תעשייתי -חובה ,שליטה טובה באנגלית -חובה,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

78138

מנהל/ת אחזקת
מערכות מכניות

לחברה

78131

מנהל/ת אחזקת
חשמל מתח גבוה

לחברה

78137

מנהל/ת מחלקת
אחזקה אזרחית
וימית

לחברה

78133

אחראי/ת מחסן

למפעל

תואר בהנדסת מכונות -חובה ,ידע וניסיון של  95שנים לפחות
באחזקת מערכות מכניות תעשייתיות -חובה,
ניסיון עבודה בתחנת כח -יתרון ,ניסיון בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,שליטה טובה באנגלית,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסת חשמל (זרם חזק) -חובה,
רישיון חשמלאי מהנדס -חובה ,ידע וניסיון של  95שנים לפחות
באחזקת מערכות מתח גבוה תעשייתיות -חובה,
ניסיון עבודה בתחנת כח -יתרון ,ניסיון בניהול צוות אחזקה -חובה,
ידע והכרת מערכות מכשור ובקרה -חובה ,שליטה טובה באנגלית,
נכונות לעבודה מאומצת ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בהנדסה אזרחית -חובה ,ניסיון עבודה של  5שנים לפחות
בניהול עבודות תשתית ועבודות ימיות -חובה,
ניסיון בניהול עבודות צנרת ומכונות -חובה,
שליטה ביישומי ה -Office -חובה ,שליטה בתוכנת ,OUTOCAD
שליטה טובה באנגלית -חובה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
 92שנות לימוד -חובה ,רישיון למלגזה -חובה,
ניסיון עבודה כאחראי מחסן -חובה ,יכולת ניהול ,סדר וארגון,
יכולת קבלת החלטות ,יכולת עבודה בתנאי לחץ,
 5י"ע ,נכונות לשעות נוספות בהתאם לצורך ,הגעה עצמית.

משרות באזור מ.א .בני שמעון
מס'

משרה

ארגון

78131

פקיד/ת גביה

למפעל תעשייתי

משרה חלקית

78181

חונך/ת לילד בעל
צרכים מיוחדים

לבית ספר

78187

מנהל/ת פינת חי

לקיבוץ

78118

מנהל/ת חשבונות

לארגון בתחום
איכות הסביבה

71111

מטפל/ת

78131

משרה חלקית

עוזר/ת טבח
משרה חלקית

דרישות התפקיד
תעודת הנהח"ש סוג  -2יתרון,
ניסיון עבודה בגבייה ו/או הנהח"ש -יתרון,
שליטה מלאה ביישומי ה -office -חובה,
יכולת קריאת כרטסת הנהח"ש -יתרון,
יכולת עבודה בריבוי משימות ותחת לחץ ,יחסי אנוש טובים,
יכולת דיוק ,סדר ,אסרטיביות ,נכונות לעבודה מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ניסיון בעבודה חינוכית -חובה,
יכולת יצירת קשר עם הצוות החינוכי וההורים ,יכולת עבודה בצוות,
יכולת הכלה והקשבה ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
ניסיון קודם בגידול בעלי חיים -חובה ,ניסיון בניהול תקציב -חובה,
ניסיון בעבודה חינוכית עם ילדים ונוער -יתרון ,יכולות טכניות,
יכולת הובלת תהליכים ופרויקטים חינוכיים ,היקף משרה 6 :י"ע,
נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות ,הגעה עצמית.
תעודת הנהח"ש  -922חובה ,תעודת הנהח"ש סוג  -3יתרון,
ניסיון עבודה של  3שנים לפחות בהנהלת חשבונות -חובה,
ידע וניסיון בתוכנת  -ERPחובה ,ידע בתוכנת  -ONEיתרון,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

למערך הגנים
ביישוב קהילתי

הסמכה בתחום -יתרון ,ניסיון עבודה בחינוך קיבוצי -חובה,
גישה טובה לילדים ,יחסי אנוש טובים 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.

למערך הגנים
ביישוב קהילתי

ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,מוסר עבודה גבוה ,זריזות,
יחסי אנוש טובים 5 ,שעות עבודה ביום ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

משרות באזור מ.א .שער הנגב
מס'

78111

משרה

ארגון

עובד/ת קהילתי/ת
תעסוקתי/ת
מועצתי/ת

למעברים נגב צפוני
(שער הנגב,
בני שמעון ויואב)

מנהל/ת קהילה

לקיבוץ

 71%משרה

78131

78137

 31%משרה

מזכיר/ה
משרה חלקית וזמנית

לארגון

מדריכים/ות

לחדר כושר

78138

מנהל/ת משמרת

למסעדה

78131

נציגי/ות מכירות

לחברת תקשורת

78713

עובד/ת מינהל
זכאות ותקציבאות

למחלקה לשירותים
חברתיים במועצה
אזורית

78131

משרה חלקית

משרה זמנית

78181
78133

עובד/ת לשיווק
ומכירה
עובד/ת למזנון
משרה חלקית

לחנות אופניים
לחנות אופניים

דרישות התפקיד
תואר ראשון -חובה ,תואר רלוונטי -יתרון,
ניסיון בעבודה קהילתית ובעבודה מערכתית -חובה,
ניסיון בעבודה במגזר הכפרי -יתרון,
רקע וניסיון בתחומי תעסוקה ובייעוץ ארגוני -חובה,
רקע בתחום משאבי אנוש -יתרון ,רישיון נהיגה -חובה,
שליטה טובה ביישומי ה,Office -
נכונות ויכולת לעבודת שטח בשעות עבודה מאומצות וגמישות.
הגשת מועמדות עד ל ,78.3.71-מצ"ב מכרז מפורט.
תואר אקדמאי /ניסיון עבודה בתחום -חובה,
ניסיון עבודה ניהולי בקיבוץ מתחדש -יתרון,
יכולת תכנון ,ביצוע ומעקב ,יכולת קריאת דוחות ניהוליים וכספיים -חובה,
יכולת בניית תכנית שנתית ,יכולת ניהול תקציב ,יחסי אנוש טובים,
יכולת עבודה בצוות ,יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות ,הגעה עצמית.

סטודנט/ית למדעי ההתנהגות /משאבי אנוש -יתרון,
ניסיון בתפקיד דומה -יתרון ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש טובים 5 ,י"ע ,הגעה עצמית.
תואר בחינוך גופני -יתרון ,תעודת מדריכי כושר מוסמכים -חובה,
ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער -יתרון ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -חובה ,יכולת ניהול והובלת צוות ,אדיבות ,יחסי
אנוש טובים ,ראש גדול ,אכפתיות ,יצירתיות וגמישות,
 5י"ע ,נכונות לעבודה בשעות הערב ובסופי שבוע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,אוריינטציה מכירתית,
יכולת ביטוי טובה ,יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת,
נכונות לעבוד במשמרות (לפחות  3בשבוע) ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,ניסיון בהנהלת חשבונות -יתרון,
ניסיון וידע בניהול תקציב ובניהול אדמיניסטרטיבי שוטף -חובה,
ניסיון וידע בתחום מנהל וזכאות -יתרון,
ניסיון ברישום ,דיווח ומעקב ביצוע תשלומים וגבייה -חובה,
שליטה בקריאת סעיפי תקציב והבנה בתזרים -חובה,
שליטה מלאה ביישומי ה -Office -חובה ,תודעת שירות גבוהה,
יכולת עבודה בצוות ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית ,מיידי!
מצ"ב דרישות מפורטות ,ניתן לשלוח קורות חיים ישירות
למור רוזנברג בדוא"לmor@barnir.co.il :
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע וניסיון בתחום האופניים -חובה,
תודעת שירות גבוהה ,חריצות ,היקף משרה 6 :י"ע,
נכונות לעבוד גם בסופי שבוע ,הגעה עצמית.
ניסיון עבודה במזנון -יתרון ,יכולת עבודה על קופה ,יכולת מכירתית,
יחסי אנוש טובים ,תודעת שירות גבוהה ,אחריות,
נכונות לעבוד בסופי שבוע ,הגעה עצמית.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
יעל בריט פרידמן  -רכזת השתלבות בתעסוקה299-7222292 | | m.misrot@sng.org.il :

משרות באזור הדרום ,המרכז והצפון
מס'

משרה

ארגון

78137

מנהל/ת תכניות

לארגון חברתי ארצי

78133

מנהל/ת תוכניות
תחום ערבית
ותשתיות

לארגון חברתי ארצי

78131

אדריכל/ית /
הנדסאי/ת
אדריכלות

למשרד אדריכלים

תואר באדריכלות /הנדסאי אדריכלות -חובה,
ניסיון עבודה בתחום -יתרון ,ידע ב -Autocad-חובה,
ידע ב -Revit -יתרון ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

78833

סייע/ת לגן

לקיבוץ

תעודה מקצועית -יתרון ,ניסיון בעבודה בגיל הרך -יתרון,
ניסיון עבודה בחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת הובלת צוות,
גישה טובה לילדים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

78783

מטפלים/ות לגיל
הרך

לקיבוץ

78181

מזכיר/ה למחלקת
כספים ופיתוח

למפעל מזון
באזור פתח תקוה

78183

מנהל/ת צוות
מוקד מכירה

למפעל מזון
באזור ראשון לציון

תואר ראשון -יתרון ,ניסיון עבודה ניהולי של  3שנים לפחות במוקדי
מכירה -חובה ,תודעת שירות גבוהה ,יכולת הנעת צוות,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

78183

עובד/ת שירות

למפעל מזון
באזור באר שבע

רישיון נהיגה -חובה ,רישיון למלגזה -חובה,
נכונות לעבודה מאומצת ,תודעת שירות גבוהה,
נכונות לעבוד במשמרות כולל בסופי שבוע ,הגעה עצמית.

78188

עובד/ת ללימוד
עברית

לעמותה

משרה חלקית

דרישות התפקיד
תואר שני במדעי החברה -חובה ,ניסיון בניהול פרויקטים -חובה,
ידע בנושאי בריאות הציבור -יתרון,
היכרות עם מתודולוגיות שיתוף ידע -חובה,
ניסיון בעבודה עם קבוצות שונות בסביבה של חילוקי דעות -יתרון,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,ערבית ברמה טובה -יתרון,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.
תואר ראשון -חובה ,תואר שני -יתרון,
ניסיון וידע בתחום התעסוקה -חובה ,ניסיון בהובלה וניהול תוכניות,
ניסיון בהובלת והדרכת צוות -חובה,
ניסיון בעבודה מערכתית ובין ארגונית -חובה,
אנגלית ברמה גבוהה -חובה ,שליטה ביישומי ה -Office -חובה,
יחסי אנוש טובים ,היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

תעודה מקצועית -יתרון ,ניסיון בעבודה בגיל הרך -יתרון,
ניסיון עבודה בחינוך הקיבוצי -יתרון ,יכולת עבודה בצוות,
נכונות לעבודה פיזית מסוימת ,נכונות ללמידה וקבלת הדרכה,
הגעה עצמית.
ניסיון מזכירותי -יתרון ,ניסיון עבודה בארגון עסקי גדול -יתרון,
שליטה טובה ביישומי ה -Office -חובה ,שליטה בתוכנת ,SAP
שליטה טובה באנגלית -חובה ,נכונות לעבודה מאומצת,
היקף משרה 5 :י"ע ,הגעה עצמית.

ניסיון רלוונטי -יתרון ,שליטה באנגלית -חובה ,סבלנות ,היקף
משרה 4 :ש"ש ,נכונות לשעות נוספות בהתאם לצורך ,הגעה
עצמית ,מתאים גם לסטודנטים/יות!

משרות רילוקיישן
מס'

משרה

ארגון

78133

אדמיניסטרטור/ית

לחברה חקלאית
בתחום הלול

דרישות התפקיד
ניסיון עבודה בתפקיד דומה -יתרון משמעותי,
יכולת עבודה בריבוי משימות ,יכולת עבודה מול ספקים,
יכולת ניהול צוות ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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78133

מנהל/ת מכירות
בתחום ההשקייה
לחקלאות

לחברה בעלת
פעילות באפריקה

היכרות נרחבת של מערכות השקייה -חובה ,ניסיון ניהולי -חובה,
ניסיון בעבודה עם קו נועים -יתרון משמעותי,
ניסיון בעבודה מול לקוחות -חובה ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה.

78111

מנהל/ת אזור

לחברה בתחום
הקמת פרויקטים
חקלאיים

תואר באגרונומיה -חובה ,ניסיון עבודה בתחום של שנתיים לפחות,
ניסיון עבודה בחו"ל -יתרון משמעותי ,אנגלית ברמה גבוהה -חובה,
יכולת הדרכה ,יכולת ניהול צוות ,נכונות לרישוליישן מלא באפריקה.

78117

מנכ"ל/ית

לחברה המקימה
חוות לגידול ורבייה
של עופות

ניסיון עבודה בתפקידי ניהול בכירים -חובה,
ניסיון בניהול פעילויות בתחום גידול עופות בדגש על תרנגולות-
חובה ,ניסיון עבודה במדינות מתפתחות -יתרון משמעותי,
אנגלית ברמה גבוהה.

משרות בתחום הייטק
משרה

מפתח
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

דרישות התפקיד
ניסיון ב - #C -חובה ,היכרות מעמיקה עם  ,NET 4.0 / 3.5ניסיון מוכח בכתיבת תשתיות Server
 ,sideנסיון בכתיבת  ,WCFנסיון בעבודה מול  ,Server SQL 2222נסיון פיתוח מערכות מבוזרות
מרובות משתמשים ,היכרות עם  – SharePoint 2010יתרון ,עבודה מול מערכות –  – GISיתרון,
היכרות עם  –Java Scriptיתרון ,היכרות עם  – HTML 5יתרון ,כישורים בין אישיים מעולים.
מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז ,לשליחת קורות חיים:
 jobs@mer.co.ilאו john@athenaiss.com :אוraul@athenaiss.com :

איש/ת QA
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

לפחות  3שנות ניסיון בבדיקות  QAידני ואוטומטי בבדיקות תוכנה  – #Cחובה ,ניסיון בכתיבת מסמכי
בדיקות  – STD, STR, STP :חובה ,הכרות עם WEB APPLICATIONS WEB SERVICES ,
 soapו בדיקות  ,UIרקע בתכנות  #Cובשפות סקריפטים – יתרון משמעותי ,ניסיון בעבודה מול
 – SharePoint/CRM/FAT/Active Directory/Exchangeיתרון משמעותי ,ידע וניסיון עם – SQL
יתרון ,ידע בנושא  – Performance Testingיתרון.
מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז ,לשליחת קורות חיים:
 jobs@mer.co.ilאו john@athenaiss.com :אוraul@athenaiss.com :

DBA
לחברת מר
מערכות אבטחה
ותקשורת בע"מ

At least 4 years' experience working with MSSQL 2008, T-SQL level, Writing
complex procedures, working with XML, experience in performance tuning
Experience working with very large databases – VLDB, partitions, encryption, service
broker, Work agile with development teams and infrastructure.
Experience working with MSSQL 2012 - an advantage, Familiarity with .NET - an
advantage, Familiarity with Geographical DB – an advantage.
מיקום העבודה בקיבוץ נחל עוז ,לשליחת קורות חיים:
 jobs@mer.co.ilאו john@athenaiss.com :אוraul@athenaiss.com :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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מכרז חוזר
למעברים נגב צפוני
דרוש/ה

עובד/ת קהילתי/ת תעסוקתי/ת מועצתי/ת
במועצה אזורית שער הנגב
תאור התפקיד:






הובלת התחום התעסוקתי במועצה.
פיתוח ,הבנייה והפעלת פרויקטים קהילתיים-תעסוקתיים ביישובי המועצה.
סיוע לממלאי תפקידים במועצה ובישובים בקידום נושאים תעסוקתיים בתפיסה קהילתית.
ריכוז שולחן תעסוקה אזורי
חיבור היזמים במועצה אל פעילות מעברים בתחום היזמות

דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר ראשון –חובה .עדיפות לתואר רלוונטי (משאבי אנוש ,מנהל ציבורי ,עבודה סוציאלית).

ניסיון מקצועי:

 היכרות טובה של המגזר הכפרי.
 ניסיון בעבודה קהילתית ובעבודה מערכתית .ניסיון בעבודה במגזר הכפרי – יתרון.
 רקע וניסיון בתחומי תעסוקה ובייעוץ ארגוני.
 רקע בתחומי תעסוקה  /משאבי אנוש – יתרון.

דרישות התפקיד:











יכולת בניית והובלת תהליכים קהילתיים וארגוניים.
יכולת ייזום וקידום פרוייקטים חדשניים.
יכולת עבודה בצוות רב מקצועי יחד עם יכולת עבודה עצמאית.
יכולת יצירת שיתופי פעולה עם גופים מתחומים מגוונים.
חשיבה חזונית ,יצירתית ויזמית.
גישה וראייה מערכתית -ארגונית.
מוטביציה גבוהה ,יחסי אנוש מעולים.
נכונות ויכולת לעבודת שטח בשעות עבודה מאומצות וגמישות.
שליטה מלאה במחשב.
רישיון נהיגה בתוקף.

היקף משרה52% :

קורות חיים יש להעביר עד ליום א' ה87.71.71 -
נא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות ,אישורים לניסיון מקצועי והמלצות.
לידי יעל בריט פרידמןm.misrot@sng.org.il :

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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דרוש/ה
עובד/ת מנהל זכאות ותקציבאות
במחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית
(משרה זמנית)
הגדרת התפקיד:
הסברת כללי הזכאות ונוהל הפנייה לקבלת עזרה ,חישוב הזכאות וסוגי
הסיוע המגיעים לפונה ,עבודה בהתאם להוראות משרד הרווחה ,דיווח,
מעקב וביצוע תקציבי ,ביצוע שירותים אדמיניסטרטיביים ,ניהול משרד,
עבודה למול גורמים ממשלתיים ,מוניציפאליים ופרטיים.
דרישות התפקיד:

















תואר ראשון.
ניסיון וידע בניהול תקציב ובניהול אדמיניסטרטיבי שוטף.
יתרון לניסיון בהנהלת חשבונות.
יתרון לניסיון וידע בתחום מנהל וזכאות – יתרון לבוגרת קורס משרד הרווחה.
יכולת למידה והבנה של התחום.
שליטה מלאה בתוכנות  EXCEL ,WORD – OFFICEו.POWER POINT -
שליטה בקריאת סעיפי תקציב והבנה בתזרים.
ניסיון ברישום ,דיווח ומעקב ביצוע תשלומים וגבייה.
יכולת ניסוח ושליטה מילולית גבוהה – בכתב ובע"פ.
יכולת עבודת צוות בשילוב יכולת עבודה עצמאית.
דיוק ,סדר ,ארגון ,יעילות וזריזות בעבודה.
אמינות ודיסקרטיות.
תודעת מתן שרות גבוהה – פנים וחוץ ארגונית.
יכולת הגעה עצמאית.

תחילת עבודה :מיידי.
היקף משרה :משרה מלאה .
 מסגרת העבודה :ימי א'-ה' בשעות  03:70עד 00:00
(ניתן להתאים למשרת אם)
 מקום העבודה :באזור הנגב הצפוני.
הנחיות כלליות להגשת קורות חיים
יש להגיש קורות חיים ולצרף תצלומי תעודות רלוונטיות (השכלה ,וכו')
לחברת ברניר לידי מור רוזנברג בדוא"לmor@barnir.co.il :
או בפקס.07-3420257 :
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :
יש לציין שמות ממליצים ,כולל מספרי טלפון או כתובת דוא"ל.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מרווה מייזלס ,טל .054-6755107
למעסיק נשמרת הזכות לשלוח את המועמד/ים הראוי/ים למבחן התאמה מקצועי.

לשליחת קורות חיים בצירוף שם ומספר משרה:
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