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  למעוז דרוש/ה רכז/ת לתכניות ה"מאיצים"

  -משרה מלאה  - 

כלכלי של המנהיגים ברשת מעוז. -תכניות המאיצים במעוז הוקמו בכדי לשמש פלטפורמה להובלת שינוי חברתי

כלכלי על ידי שכלול המקצועיות, הגברת האמון בין ובתוך -מטרת ההאצה היא הגדלת האימפקט החברתי

 מערכות ומגזרים, ופיתוח מנהיגות. 

שאחראים על ההוצאה לפועל של ומרכזים מנהיגים, אשר מלווים את ההצוות מורכב ממנהלי התיקים 

 הפעילויות והאירועים השונים המתקיימים במסגרת מהלכי השינוי. 

בהיקף   לודהעבודה במשרדי הארגון הממוקמים ב  !בימים אלו אנו מחפשים רכז/ת  שיצטרף/תצטרף  לצוות

 . משרה אחוזי 100  של

 תחומי האחריות במסגרת התפקיד

אחריות להפקה מקצה לקצה של אירועים המתקיימים במסגרת – ואירועים תכניות ותפעול הפקה •

של כלל כוללת ניהול החל מפגישות ועד לשבועות תוכן בארץ ובחו"ל. העבודה השינוי,  כיתהליליווי 

 הלוגיסטיקה והתפעול הנדרשים, לצד הפקה פדגוגית ברמה הגבוהה ביותר.  

סיוע למנהלי התיקים בתיאומי הפגישות המרובות הנדרשות כחלק  -תיאום וניהול ממשקים •

 . מתהליכי השינוי, מול גורמים בכירים בתוך ומחוץ לארגון, תוך תמרון בין יומנים אינטנסיביים ותיעודן

של עבודת מנהלי התיקים, הכוללת הכנת דוחות   back officeבהיבטי התמיכה  -עבודת מטה •

 .'ומצגות, סיכום פגישות, ריכוז פרויקטים שונים, וכו

 ניסיון נדרש

 חובה – והחברה( הרוח למדעי )יתרון לפחות ראשון תואר ברמת אקדמית השכלה •

 חובה -גבוהה ברמה בהפקה ניסיון •

 יתרון  –ניסיון קודם בניהול יומן / אדמיניסטרציה ותפעול  •

  .משמעותי יתרון  - Powerpoint על בדגשהיכרות עם כלי פרזנטציה  •
 

 כישורים ומאפיינים נדרשים

 .של מעוז ולמשימה לחזון חיבור •

בסטנדרטים הגבוהים מצוינים, תוך מחויבות לתוצאה סופית שתעמוד  לפועל והוצאה ארגון תפעול, כישורי •

 .ביותר

 .שירותיות, ייצוגיות ויכולות מצוינות של תקשורת בינאישית -בכירים גורמים יכולת לעבוד באופן שוטף מול •

ויכולת לתפקד ”(, שגר ושכח)“פרואקטיביות, יכולת למידה מהירה – עצמאי באופן תהליכים הובלת יכולת •

 .היטב בתנאי חוסר ודאות

 יא ולאמץ רעיונות חדשים בזמן קצר.להביכולת  -יצירתיות  •

חריצות, גמישות, מהירות תגובה, ויכולת לשמור על גישה חיובית אל – משתנה בסביבה לעבודה נכונות •

 מול עמימות ושינויים תדירים.
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 .ובשיתוף פעולה עם גורמים שונים בצוות לעבוד יכולת •

 .ונכונות לתפקיד תובעני ומאתגר גבוהה מוטיבציה •

 .יתרון -האנגלית בשפה תקשורת של גבוהות יכולות •

 !חיים ושמחת אופטימיות •
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