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 ארגון ב  המנטורינג ראש תחוםדרוש/ה (ע"ר)  לארגון שותפויות אדמונד דה רוטשילד 
 כאחת  המודעה פונה לנשים וגברים

 
 
 

 
 

 
הדדיים בין מנטור  תכנית המנטורינג פועלת במתאם עם חזון שותפויות אדמונד דה רוטשילד לקדם תהליכי למידה 

למנטי באמצעותם רוכשים משתתפי ובוגרי תכניות המנהיגות בארגון כלים להתפתחות אישית ומקצועית 
   ומחוללים שינוי במרחבי ההשפעה בהם פועלים.

המנטורינג אמון/ה על מערך רחב ומגוון של מנהלים ומנהלות בכירים מדיסציפלינות שונות המשמשים  ראש תחום 
יצגים את המגוון החברתי, העסקי, והתרבותי בישראל, ופועלים בהתנדבות מלאה ומתוך תחושת כמנטורים ומי 

 שליחות ומחויבות לחוסנה של מדינת ישראל.                                            
 

 הגדרות התפקיד: 
 מנהלות ומנהלים בכירים במשק.  150-ביסוס וניהול קהילת המנטורים בארגון המונה כ .1
 יוס מנטורים נוספים למערך. ג .2
  וצוותי הארגון בתחום. פיתוח והנחיה של תהליכי הכשרה עבור המנטורים .3
 בארגון.ורשת הבוגרים תכניות ההכשרה  5-גיוס, מיון ושיבוץ מנטורים למנטיז בכ .4
 רפרנטים, מלגאים, המרכזים את פעילות התכנית. 2-4ניהול  .5
 ההנהלה של תכניות הארגון ורשת הבוגרים.ניהול התכנית בממשק עם צוותי  .6
 פיתוח וניהול מערך בקרה איכותי של תהליכי הליווי בתכנית בכלי מדידה מקצועיים וטכנולוגיים. .7
 כפיפות לסמנכ״ל האסטרטגיה והפיתוח בארגון.  .8
 . מיקום יומיים מת"א ויומיים מקיסריה, יום נוסף במיקום גמיש. 100% משרההיקף  .9

 : תפקידהדרישות 
 חברתית בישראל. -יכרות עם האתגרים החברתיים והכלכליים בפריפריה הגאוה 
  .היכרות עם מאפייני שדה הצעירים בישראל: השכלה, תעסוקה, מעורבות אזרחית וכו׳ 
 ויחסי אנוש מעולים. נעה מנהיג/ה נמרצ/ת בעל/ת יכולות רתימה, ה 
  חובה  –ניסיון בהנחיית קבוצות/ בניהול קהילה 
  .ניסיון בניהול פרויקטים, יכולת עבודה עצמאית ומחויבות לסטנדרטים של מצוינות 
  .ניסיון בייזום ופיתוח שותפויות עם בכירים במגזר העסקי/ הציבורי/ החברתי 
  .ראיה מערכתית ועבודה בשת"פ עם גורמים בכירים בארגון 
 יתרון  -ך מתנדביםניסיון בהפעלת מער 
  רוטשילד. יתרון לבוגרות ובוגרי תכניות המנהיגות של שותפויות 
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 רק פניות מתאימות תענינה  
 מעריכה גיוון ומעודדת מועמדות ומועמדים ממגוון רקעים *** *** שותפויות רוטשילד 

פיתוח מנהיגות צעירה ומגוונת בפריפריה.  ומוביל צמצום פערים באמצעות נמצא בצמיחה מתמדת ארגון שותפויות רוטשילד
הארגון מפעיל תכניות מנהיגות ומיזמים חברתיים המופנים לקהלים שונים: קו הזינוק, מסאר לחברה הערבית, שגרירי רוטשילד,  
צוערים לשלטון המקומי, לאסטרטגיה ותכנון אורבני ולחינוך בלתי פורמלי (במסגרת יישום החלטת ממשלה "עתודות 

 1000אל"), מובילים באקדמיה, תקווה ישראלית באקדמיה, חממת יזמות ורשת בוגרים. ארגון שותפויות מונה מעל לישר
 .בוגרים 1,200 -משתתפים פעילים, וכ
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