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  מזכיר/ת קיבוץ קיבוץ מגל דרוש/הל

 adi.s@kmagal.co.il מועמדים/ות בעלי/ות ניסיון כמפורט בהגדרה מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן

__________________________________________________________________________ 

 מזכיר/ת קיבוץ: שם התפקיד

 ועד ההנהלה, יו"ר  :תפקיד ממונה ישיר

רכזת רווחה, צוותי מתנדבים בוועדות הקיבוץ )מזכירות חברתית, סיוע סעודי, הנהלת קרן עזרה : כפיפים

 הדדית, ועדת קלפי(.

 לקדנציה אחת נוספת. אופציהשנים עם  3, מוגבל עד  %50 : המשרההיקף 

 

יבוץ ע"פ , בהתאם לתקנון הקץ: אחריות וניהול הנושאים החברתיים והארגוניים של הקיבומשרה תיאור

 הפירוט הבא:

 יישום החלטות האסיפה, לרבות נהלים והסדרים פנימיים. .1

 ניהול המזכירות החברתית. .2

 הקהילה.ניהול תקציב מס  .3

 ניהול פעילויות הקהילה. .4

 יו"ר המזכירות החברתית: ניהול וטיפול קליטת בני קיבוץ ובני זוגם כחברי קיבוץ.  .5

 אחריות על מערכת הרווחה בקיבוץ. .6

 יו"ר הנהלת הקרן לעזרה הדדית. .7

 וועד ההנהלה. תאסיפות הקהילה בכפוף להחלטות עייזום וטיפול בהשק .8

 לקיבוץ.  ץאשת קשר בין חברי הקיבו .9

 טיפולים בנושאים כספיים הנוגעים לרווחת החברים, זכויותיהם לרבות קרנות הפנסיה והביטוחים. .10

 כלפי הקיבוץ. ץטיפול בחובות כספיים של חברי הקיבו .11

 בנייתשל  משותף הובלת תהליך יבוצית, כגון: ייצוג הקיבוץ מול גורמי חוץ וביניהם מוסדות התנועה הק .12

 איחוד סטטוסים. הכולל, חזון יישובי חדש

פתיחת ערוצי האגודה הקהילתית "מתיישבי מגל", כמו:  לבין ץטיפול וטיפוח הקשרים שבין הקיבו .13

סדות וליצור ותקשורת )בעיקר דיגיטלים( חדשים אל חברי הקיבוץ על מנת להנגיש את הנעשה על ידי המ

 חיבור מחדש של החברים. 

 יו"ר ועדת הקלפי. .14

ההנהלה )ללא זכות הצבעה( וסיוע ליו"ר ועד ההנהלה במטלות בישיבות ועד  השתתפות .15

 .תמיכה בתהליכים לצמיחה הכלכלית , כדוגמתאדמיניסטרטיביות של ועד ההנהלה

 סיום תהליך עדכון חזון וקבלת החלטות בקיבוץ .16

 עדכון נהלי קליטת בנים והמשך צמיחה דמוגרפית .17

 

 

 דרישות
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 חובה -תואר ראשון, קורסים רלוונטים  .1

 חובה -שנים לפחות  3הולי מוכח של ניסיון ני .2

 יתרון -היכרות עם חיי קיבוץ מתחדש  .3

 יחסי אנוש טובים וגישה קהילתית. .4

 כושר ארגון וניהול ברמה גבוהה. .5

 יכולת עבודה בצוות ויכולת הובלת תהליכים בקהילה. .6

 .דיסקרטיותו נאמנותיושר אישי, אחריות,  .7

 יכולות ייצוג נאותות. .8

 בשעות גמישות, כולל ערבים וסופי שבוע בעת הצורך. נכונות לעבודה .9

 

  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 


