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דרוש/ה:

לתכנית פילוט ייחודית לנוער ומבוגרים בחינוך סביבתי ועיצוב מקיים:
רכז/ת פרוייקט פעילות ואירועים על קיימות ,עיצוב ותכנון באיזור הדרום.

תחילת העסקה:
סוף ההעסקה:
סה"כ:
היקיף העבודה:
שכר:

 1ינואר 5312
 01אוגוסט 5312
שמונה ( )8חודשים (עם אופציה להארכה).
משרה חלקית בשעות בוקר ואחרה"צ-ערב.
 /0333ש"ח לחודש גלובלי ברוטו (כולל הוצאות 0נסיעות 0ביטוח לאומי 0מע"מ).

תיאור התפקיד:
בנית תכנית פעילות ופיתוח תכני התכנית.
אחראי על תכנון 0ריכוז 0תיאום 0נוכחות פיזית וליווי של פעולות 0בין אנשים והספקת חומרים לפעילות.
אחראי על ליווי שוטף של עבודת צוותים 0גורמים שותפים בפרויקט.
אחראי לתאיום וקיום קשר שוטף ופגישות עם גורמים רלוונטיים לפרוייקט.
אחראי לתיאום וקיום קשר שוטף ופגישות עם גורמים מקומיים 0נציגי המועצה המקומית 0אירגונים וגורמים שותפים
לפרוייקט.
התפ קיד דורש יכולות אירגוניות 0יכולות תקשורת ועבודה מול אנשים .גישה של שיתוף פעולה ועבודה למען
הקהילה .התפקיד דורש יכולות תקשורת עם אנשים ודרך אמצעים טכנולוגיים (מחשב 0טלפון).
העבודה תעשה מול יו"ר העמותה בהתייעצות ודיווח שוטפים מול היו"ר.
התפקיד דורש נסיעות רבות ועבודה בשטח בדרום הארץ ולפגישות במרכז הארץ ו0או בירושלים.
דרישות התפקיד:

יישומי מחשב:
נדרש:

מתאים לבעלי מנהיגות טבעית ,חזון חברתי וידע בקיימות.
ניסיון בליווי וניהול פרוייקטים 0יכולות ארגון וניהול מוכחות.
בעל יכולות טכניות0ביצועיות (בהתאם לתיאור הפרויקט).
בעל יכולות הובלה והפעלת צוות פרוייקטים.
בעל אוריינטציה לעבודה עם קהילות שונות ויכולת הפעלת מתנדבים.
יחסי אנוש מעולים.
ייצוגי ובעל יכולת ביטוי גבוה בע"פ ובכתב.
מגורים באזור הדרום – חובה.
עברית ברמה שפת אם .שליטה בשפה הערבית מהווה יתרון.
תוכנות  0OFFICEאינטרנט 0פוטושופ 0תקשרות ( .)SKYPEנסיון מוכח בבנייה
ותחזוקת אתר באינטרנט מהווה יתרון.
מכונית פרטית 0מחשב נייד וטלפון.

תיאור הפרוייקט:
הפרוייקט הינו פיילוט של מיזם קהילתי סביבתי וחינוכי לעשייה חוויתית ירוקה להטמעת ערכי קיימות לאוכלוסייה
ולטובת הקהילה בדרום הארץ .הפרוייקט הינו בשיתוף גוף מוביל בישראל 0בשיתוף מועצות מקומיות 0תלמידי ומורי
בי"ס 0מעצבים ואדריכלים צעירים 0סטודנטים ואנשי מקצוע מישראל ומחו"ל ואנשי הקהילה המקומית ממגוון גילאים
ורקעים .בין היתר 0מסגרת המיזם כוללת ארגון מספר אירועים הרצאות 0תצוגת פרוייקטים 0סדנאות עבודה0עיצוב
משותף 0תערוכה 0הכנת קטלוג ועוד.
עמותת 'אקוויק'
העמותה נוסדה בשנת  5332ביוון ובישראל ב  5332-ע"י יו"ר אדריכל ד"ר איליאס מסינס .מטרתה להגביר מודעות
סביבתית ולקדם את עקרונות הקיימות .אקוויק פעילה בכ 12-מדינות ויש לה חברים בכ /2-מדינות בעולם.
יותר פרטים באתר עמותת 'אקוויק'www.ecoweek.org :
למעוניינים:
ניתן לשלוח קורות חיים בעברית ומכתב מלווה עד  523מילה בעברית עד יום א' 02/11/1/
למיילecoweek@ecoweek.org.il :
במכתב לענות לשאלות' :למה התפקיד מעניין אותי ומה היתרונות והיכולות שלי לעמוד בדרישות התפקיד המוצע'.
התפקיד מיעוד לגברים ונשים כאחד.

