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אגודת הסטודנטים  במעורבות חברתית רמ"ח  מכרז לתפקיד   –קול קורא 

 והסטודנטיות 

 תיאור תפקיד כללי:

היא חברתית  מעורבות  ופעילויות    מחלקת  חברתיות  יוזמות  וליווי  עידוד  על  האחראית  מחלקה 

רמ"ח מעורבות חברתית אמון על  בקרב ציבור הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס.    תיות התנדבו

פועל  קשריה של האגודה עם תאים סטודנטיאליים הפועלים בקמפוס. כמו כן, במסגרת תפקידו  

ליציר שוטף  ושיתובאופן  קשרים  ארגונים  ת  עם  פעולה  שונות פי  מטרות    ועמותות  קידום  למען 

ותיאום  המחלקה.   פעולה  שיתופי  יצירת  הקשר,  על  אמון  חברתית  מעורבות  רמ"ח  ועוד,  זאת 

דיק עם  שונות  דורש  אנ פעילויות  זה  תפקיד  הסטודנטים.  קידום  ט  ויכולת  החברתי  לעולם  זיקה 

 יוזמות. 

 

 תחומי אחריות בתפקיד:

 ניהול ישיר, ליווי וחניכה של צוות הפעילים והפעילות, המתנדבים במחלקה.  •

הנהל • הסטודנטיםבה  חבר  שבועיות  –  אגודת  צוות  בישיבות  חלק  הצבעה    ;לקיחת  זכות  בעל 

 . בישיבות הנהלה

המעורבות החברתית, לרבות ניהול תקציבי של  גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית שנתית בתחום   •

 תוכנית זו. 

התאים   • ראשי  וליווי  ניהול  לרבות  סטודנטיאליות,  חברתיות  ויוזמות  פעילויות  קידום 

 ' ומתן סיוע בהפקת שבוע זה. 'השבוע הפוליטי ם, ליווי צוות החברתיי

 הפקת טקסים ממלכתיים וציוני חגים ומועדים במהלך השנה.  •

 ט הסטודנטים. אנקידום מעורבות חברתית בקמפוס תוך יצירת שיתופי פעולה עם דיק •

 

 ממשקים:

 . ישיר ממונה   – מנכ"ל אגודת הסטודנטים •

 .ניהול ישיר, ליווי וחניכה של כלל הפעילים במחלקה – מעורבות חברתיתפעילי מחלקת  •

 . חברי הנהלת האגודה •

 ט הסטודנטים.א נדיקבמכללה, כדוגמת  שוניםבעלי תפקידים  •

ו • הארץ  ברחבי  סטודנטים  באגודות  מקבילים  תפקידים  הסטודנטים  ב בעלי  'התאחדות 

 הארצית'. 

 

 מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקיד:

 אישיים טובים.  -יחסים בין •

 . יכולות סדר וארגון •

 . יכולת הנעת תהליכים וקידום יוזמות •
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 יכולת סנכרון וחיבור בין גורמים שונים בתוך האגודה ומחוצה לה.  •

 מגוון רחב של ארגונים חברתיים. יצירת שותפויות ושיתופי פעולה עם   •

 

 הנדרשים לתפקיד: ידע, השכלה וניסיון

 יתרון. –חברות באגודת הסטודנטים   •

 . יתרון –עובדים  צוות, חניכה וליווי ניסיון ניהול •

הן  יה • סטודנטיאליים,  וארגונים  עמותות  על  בדגש  וארגונים,  עמותות  עם  בעבודה  ורקע  כרות 

 יתרון.  -לו  בקמפוס והן מחוצה 

 יתרון.  -ופרויקטים, ניהול לוגיסטי והוצאה לפועל של רעיונות  ניסיון בהפקת אירועים •

 יתרון.   -יכולת ניהול תקציב •
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