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 ירושלים )החלפה לחל"ד( מנהל/ת אזור  ה/דרושמבית שותפויות אדמונד דה רוטשילד לתכנית קו הזינוק, 

 1.7.2021לתפקיד: כניסה החלפה לחצי שנה | משרה |  100%
 7.5.2021תאריך אחרון לשליחת קו"ח 

 

 

 

 

 

 

 הגדרת התפקיד: 

חברתית  -אחראי/ת על מכלול תחומי הכשרת המשתתפים לפיתוח מנהיגות מחוללת שינוי בפריפריה הגאו מנהל/ת האזור
 חשיבה, בגיבוש שותפות .בתכנית אסטרטגיים תהליכים בהובלת שותפות -שייכות לצוות ההנהלה של קו הזינוק בישראל.

 . החלטות בקבלת שותפות למשתתפים ולצוות. והפקה של הכשרות

 :תיאור התפקיד

הנחיית קבוצה, תהליכים קבוצתיים   מגוונים: פתחות של צוות הרכזים בתחומים חניכה מקצועית וליווי בתהליכי הת
ודינמיקה קבוצתית, ליווי אישי, ליווי קבוצות משימה, גיבוש זהות מנהיגותית, פיתוח תודעה חברתית ופיתוח עשייה  

 חברתית מחוללת שינוי. 
 ניהול התכנית וצוות הרכזים באזור  •
, אקטיביזםליווי תהליכי , בתחומים: הנחיית קבוצהומקצועיים אישיים  התפתחות בתהליכי הרכזים צוות וליווי הכשרה •

 הפקת סמינרים, איתור ומיון מועמדים לתכנית 
 קיימות  שותפויות ניהול •
 תקציב  ניהול •
 ערב ובחופשות -עבודה בשעות אחה"צ המשרה כוללת גם •
 אחת לחודש במשרדי העמותה בקיסריה ישיבות צוות שבועיות באזור הרלוונטי והכשרות ארגוניות  הובלת •
 הנהלת התכנית והשתתפות בישיבות הנהלה ייכות לצוות תשה •

 : דרישות התפקיד
 ניסיון מוכח בהנחיית קבוצות דינמיות.  •
 . חינוכיים צוותים ובהובלת בניהול שנים לפחות  3של  ניסיון •
 . בניהול תקציבניסיון מוכח  •
 . יתרון -מנהיגות פיתוח תכניות עם טובה היכרות •
 יתרון.  - שניתואר . חובה - אקדמי  תואר •
 .נוער בני עם בעבודה מוכח  ניסיון •
 . פורמלי הבלתי החינוך עם היכרות •
 צוות. ועבודת   פעולה שיתופי  בניית של גבוהות יכולות •
   .תיומקצוע   אישית  ולהתפתחות ללמידה פתיחות •
 מיומנויות מצוינות של תקשורת בין אישית וביסוס אמון, ויכולות גבוהות של רתימת אחרים וגיוס שותפים  •
 חובה  -שיון נהיגה יר •

 kavhazinuk10@gmail.comלמייל:  .5.217 -להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים עד ה
 *** שותפויות רוטשילד מעריכה גיוון ומעודדת מועמדות ומועמדים ממגוון רקעים *** 

ערכית, מגוונת ופורצת דרך בפריפריה החברתית  ולליווי של עתודת מנהיגות חברתית,לאיתור, להכשרה  2002תכנית "קו הזינוק" פועלת מאז שנת 
ופעולה  מסוגו, אנו טווים רשת של צעירים מחוללי שינוי, המבקשים לקרוא תיגר על תבניות מחשבה והגיאוגרפית של מדינת ישראל. במודל עומק יחיד

 ומרחיקות אותנו ממציאות של טוב משותף.המגדילות את הפערים החברתיים בישראל 
 אנו מאמינים ביכולתם של צעירים מוכשרים, מודאגים ואכפתיים לשנות את העולם.

ואישי, שעיקרו פיתוח להצלחה, הכשרה לעשייה  , בתהליך קבוצתי 25ועד לגיל  15התכנית מלווה צעירים מוכשרים ובעלי פוטנציאל גבוה החל מגיל 
 ,מרכז, גליל מערבי, גולןאישית ולהשפעה חברתית. התכנית פועלת בחמישה אזורי פעילות: גליל  ירת הזדמנויות להתפתחותואחריות חברתית ויצ

 ירושלים והנגב המזרחי.
 (.22-25 ) קריירהו אקדמיהושלב  (18-22 ) חברה וקהילה שלב (,15-18גילאי ) שלב תיכון –שלבים  3לתכנית 
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