תאריך17/4/18:
הזמנה להציע הצעות לתפקיד:
מנהל/ת .
לפרויקט המלגות" :כאן גרים"
שנה"ל תשע"ט (לאיוש מיידי)
תוכנית כאן גרים:

תכנית "כאן גרים" היא תכנית מגורים חברתית וחדשנית ,המופעלת על ידי
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל-ארגון גג ארצי יציג ,ע"ר (להלן:
"ההתאחדות") בשיתוף עם המשרד לשוויון חברתי (להלן" :המשרד"),
ובמסגרתה סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים תמורת מלגה וקיום
 650שעות של פעילות חברתית עמם במהלך שנת הפעילות העתידה להתחיל
בתחילת חודש מאי ומסתימת באוקטובר תשע"ט ,וכהגדרתה במסגרת מפרט
המלגה שיועבר למועמדים לתכנית (להלן" :התכנית" ,או" :הפרויקט" ,להלן:
"שנת הפעילות") .הפרויקט מהווה מענה לצרכים הבוערים ביותר בקרב שתי
האוכלוסיות .מצד אחד לתופעת הבדידות הנפוצה בקרב אזרחים ותיקים החיים
בגפם ,ומצד שני למחירי הדיור הגבוהים איתם נאלצים להתמודד הסטודנטים,
אשר רובם מתגוררים בדירות שכורות
לתכנית דרוש/ה מנהלת ,תחילת פעילות בסוף חודש אפריל.
התפקיד המוצע :ההתאחדות מזמינה סטודנטים להציע מועמדותם לתכנית
לתפקיד :מנהלת הפרויקט ,כהגדרת התפקיד מטה (להלן" :התפקיד").
גילויי נאות-

מועדים המעוניינים להציע את מועמדותם לתפקיד במסגרת התכנית ,יעשו זאת
לאחר שלקחו בחשבון את האמור להלן:
 .1תחילת הפעילות במסגרת התפקיד והתכנית הינה ביום  1בחודש מאי,
( 2018להלן" :תחילת הפעילות").
 .2בשנת הפעילות יכול שהפרויקט ,על משתתפיו ,יתועד ויצולם על ידי
מצלמות במסגרת הפקת סדרה תיעודית אשר תתעד את התכנית ואת
פעילות המשתתפים בתכנית.
תשומת לב המועמדים כי בהגשת מועמדותם להשתתפות בתכנית הנם מסכימים
לקחת חלק בצילומים כאמור ,ככל שיידרשו לכך .מובהר כי טרם תחילת ההשתתפות
האמורה יידרשו המשתתפים לחתום על מסמכים מתאימים
במסגרת התפקיד:











ניהול צוות של רכזים ( )8-10ומערך של כ 200סטודנטים
זמינות גבוהה לעבודה בשלב של המיון והתאמה שלב "השידוכים" (יוני -נובמבר)
אחראיות למעקב וליווי שוטף מול הרכזים וראייה כללית של המתרחש בשטח.
פיקוח על הפעילות השוטפת וביצוע מעקב ומילוי דוחות
ליווי צוות רכזים הפזורים באזורים שונים של הפרויקט וקשר שוטף מולם ,מתן פתרונות לבעיות
שעולות לאורך השנה
קשר שוטף מול ומילוי דוחות לבקשת מנהלת התוכנית מטעם התאחדות הסטודנטים
מעקב אחרי השעות של רכזי התוכנית ווידוא של שעות כלל הסטודנטים
אחראיות ליצירת קשר ,גיוס וראיון הרכזים לפרויקט ואחראיות להכשיר את צוות הרכזים
לגיוסים ולליווי במהלך השנה.
הגעה לישיבות צוות וימי הכשרה לאורך השנה והעברתם
הגעה ליום הכשרה צוותים מנהלים

דרישות התפקיד:
סטודנט שנה ב' ומעלה או סטודנט לתארים מתקדמים במוסד אקדמי מוכר (עדיפות לסטודנטים
לעבודה סוציאלית) -חובה
ניסיון בניהול /ריכוז  -חובה
בעל יכולות בינאישיות מעולות ,אחראי " ,ראש גדול" ,יכולת לסדר ארגון ושליטה ביישומי אופיס

ניסיון בביצוע ראיונות /מיון -יתרון
ניסיון בהעברת תכנים /בנית הכשרות -יתרון
נדרשת זמינות גבוהה מאוד במיוחד בחודשי הקיץ יוני-אוקטובר -חובה
נדרשת יכולת לניידות -חובה
משך במלגה -מאי -אוקטובר תשע"ט
שעות650 -

מלגה על סך של עד ₪ 27,000 -
לשליחת קורות חייםayam@nuis.co.il -
**רק פניות מתאימות תעננה**

