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 תעסוקה/חינוך! אחראי מיזם למעוז דרוש/ה
 

 משרד עם) ענבר מיזם: בארבעה תחומים, רלוונטייםה הממשלה משרדי עם, משותפים מיזמים מפעילמעוז 

 העבודה זרוע עם) תעסוקה מיזםו( הפנים משרד עם) מקום מיזם ,(החינוך משרד עם) אדוות מיזם ,(הבריאות

 .(והרווחה העבודה במשרד

, מנהיגים המייצגים את כלל החברה הישראליתשל  איתור ומיון – כוללים מיזם בכלהעבודה  תהליכי

עם סיום  מעוז רשתלהצטרפות הובלת שינוי, אמון ושפה וכלים של הם מקנה לה שנתית תכנית הכשרה

הובלת שינוי, וזאת במגוון כלים שונים ביניהם  וקידום פעולה שיתופילמידה, ל מרחב המשמשת, התכנית

שעוזר לנו ללמוד על המציאות  הידעמרכז בכל אלו תומך .  פעולותיהם של( acceleration) האצה תהליכי

 ולקדם את תהליכי השינוי באמצעות מחקר ונתונים.

וכן לחבר בין  , השלבים מנהיגים אלו על פני כלתפקיד המיזם לראות את תהליך ההתפתחות והלמידה של 

 לתהליכי שינוי שקורים במציאות.  המנהיגיםה של יהעשי

מיזם אדוות )העוסק בחינוך( או לצוות שיצטרף/תצטרף אלינו לצוות  מיזם/ת אחראיבימים אלו אנו מחפשים 

  . לודב הממוקמים הארגון משרדיב מלאהמשרה ב עבודה, למיזם תעסוקה

 מיזם. ה ת/בכפיפות למנהל העבודה

 תחומי האחריות במסגרת התפקיד

  וביצוע בקרה ומעקב. הגדרת יעדים, חיבור הצוות ליעדים,  -תוצאות המיזם  בקידוםסיוע למנהל המיזם 

 והשגרות השונות, ניהול היומן של מנהל  המיזם אירועיכלל  של ותפעול הפקה -אדמינסטרציה ותפעול

 לכלל צרכי המיזם. ביאדמיניסטרטיהמיזם ומתן מענה 

 המערבים גורמים מיחידות שונות במיזם ובארגון.  -העומדים בליבת המיזם פרויקטים הוצאה לפועל של  

  והוצאתה לפועל רלוונטיים יצירת אסטרטגיה לשימור הקשר עם בעלי עניין -קשר עם בעלי עניין. 

  אפקטיביות, ביצוע פולו אפ על החלטות שהתקבלו, ובדיקת קיום ישיבות  -המיזם פעילות תכלול

, תכלול גאנט המיזם למול היחידות הסתכלות רוחבית, ניהול תקציב, ווידוא הלימה של תכנון מול ביצוע

 .השונות וכד'

  כגון ימי הכשרה, יצירת בסיסי יצירת מנגנוני למידה מותאמים למיזם,  –קידום תהליכי הלמידה במיזם

 ידע וכו'. 

 ניסיון נדרשידע ו

 חובה –לפחות )יתרון למדעי הרוח והחברה(  ראשון תוארברמת  אקדמית השכלה. 

 חובה. -ניסיון בתפעול ותאום פרויקטים רבי ממשקים פנים וחוץ אירגוניים 

  יתרון – וניהול יומן כלולת, אדמיניסטרציהבניסיון.  

  יתרון –ניסיון בניהול קהילות 
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 כישורים ומאפיינים נדרשים

 ולמשימה של מעוז לחזון חיבור. 
 פעולה שיתופי בנייתתקשורת, רתימה ו של גבוהות יכולות. 
 לרמת המיקרו יכולת לנוע בין רמת המקרו. 
 יכולות ניהול והובלה. 

 יכולות תפעול וארגון. 
 פרואקטיביות. 

 מהירה למידה יכולת על בדגש, עצמאי באופן תהליכים הובלת יכולת. 

 מרובים ושינויים אתגרים מול עמידות. 

 אתיקה של גבוהים סטנדרטיםאמינות ו. 
 ונחישות אסרטיביות לצד  גבוהה שירותית תפיסה.  

 מודעות עצמית ופתיחות ללמידה. 

 ושמחת חיים אופטימיות! 
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