לעמותת מחשבה טובה דרוש/ה מנהל/ת תחום תעסוקה
מחשבה טובה פועלת לצמצום הפער החברתי בישראל על ידי הנגשת טכנולוגיה .העמותה מקימה ומפעילה
מרכזים טכנולוגיים קהילתיים ברחבי הארץ ,בהם מתקיימות הכשרות טכנולוגיות בסיסיות ומתקדמות עבור
אוכלוסיות מגוונות בחברה הישראלית .העמותה פועלת עם כלל החברה הישראלית ושמה לעצמה מטרה לקדם
ילדים ונוער במצבי סיכון ,דורשי/ות תעסוקה ,אנשים עם מוגבלויות ובני/ות הגיל השלישי .בנוסף ,כחלק מפעילות
העמותה המשלבת טכנולוגיה וקהילה ,העמותה פועלת לקידום החדשנות והיצרנות הדיגיטלית בתחומי פעילותה.
תחום התעסוקה בעמותה נועד לספק לדורשי ומשפרי תעסוקה מעטפת הכשרה ומקפצה ייחודית בעולם העבודה.
העמותה מציעה קורסים המעניקים למשתתפים את הידע הבסיסי בהפעלת יישומי מחשב ואינרטנט אשר
משמשים סף קבלה למשרות רבות .שיטת הלימוד והתרגולים בקורסים מחוברים לעולם התעסוקה ,מלבד פיתוח
מיומנויות טכנולוגיות ,המשתתפים מפתחים מיומנויות תעסוקתיות והתנהלות טכנולוגית נכונה.
תפקיד מנהל/ת התחום מתאים לאנשים שמאמינים בתעסוקה כמנוף קידום משמעותי עבור משפחות שלמות
ורואים שליחות חברתית בפיתוח הזדמנויות עבור צעירים ומבוגרים מכלל המגזרים וקבוצות האוכלוסייה
בישראל .התפקיד כולל עבודת שטח ליצירת שותפויות עם מעסיקים וספקי תוכן ,ביקורים לתצפיות בקורסים
והנחיית המדריכים ,לצד עבודת פיתוח והובלה אסטרטגית של התחום על-ידי גיוס שותפים כגון חברות עסקיות,
עמותות ,גופים עירוניים וגופי ממשל.
מרכיבי התפקיד:
●

אחריות כוללת על כל רכיבי הפרויקטים -פיתוח ,תפעול ופדגוגיה.

●

עבודה אל מול צוות העמותה

● פיתוח והרחבת מודל ההפעלה
● פיתוח וניהול שותפויות קיימות וגיוס שותפים נוספים לפרויקט :חברות עסקיות ,עמותות ,גופים
מוניציפליים וממשלתיים
דרישות התפקיד:
●

הכרות עם שוק העבודה הטכנולוגי

●

ניסיון בניהול פרויקטים ותקציבים

● ניסיון בפיתוח וניהול שותפויות
●

שותפות בתהליך גיוס המשאבים להפעלת התחום

● יצירתיות ,יזמות ואוריינטציה חברתית
פרטים כלליים:
● היקף משרה , 70% :החל מאוגוסט עלייה ל100%-
●

תחילת עבודה :מיידי

● משרדי העמותה בירושלים ,נדרשות בנוסף נסיעות ברחבי הארץ לשטח ולפגישות וכן גמישות בשעות
העבודה.
קו"ח יש לשלוח למיילcvmt@mtova.org.il :
נא לכתוב בנושא המייל" :למשרת מנהל/ת תחום תעסוקה"
יש לצרף בגוף המייל מכתב פנייה המפרט את עיקרי הנסיון הנדרש והעניין בתפקיד.

