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 מקומית עמנואללמועצה     
 יועצת לקידום מעמד האישהדרושה        

תיאור 
 התפקיד:

  תפקידיה של היועצת לקידום מעמד האישה הם לפעול בתחום הרשות, בקרב אוכלוסיית
לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, לביעור ההפליה נגד הרשות המקומית ועובדיה, 

 .נשים ולמניעת אלימות נגד נשים

  מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות
 המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד

  לשם כךפיקוח על ביצוע המדיניות האמורה ועל הקצאת המשאבים. 

  בחינת השפעת החלטותיה של הרשות הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד על השוויון בין
 המינים, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות

 איתור צרכים ואוכלוסיות ברשות לשם הכנת תכניות המתאימות להם 

  בתחומי הפעולה של התפקיד יםרלוונטיהרחבה ושיפור של שירותים 

 עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות בתחומי הפעולה של  שיתוף פעולה
 .התפקיד

  איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי
 התעסוקה והשכר של נשים

 טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה. 
 

 שכלה:ה דרישות התפקיד:

 מהמחלקה להערכת  , או שקיבל הכרהבעל/ת תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה
 תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 
  קורסים והכשרות מקצועיות:

 .על האחראי/ת לעבור הכשרה מקצועית ייעודית 
 

 ניסיון מקצועי: 

  או בעיסוק בעלת ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי
 בתחומים הנוגעים למעמד האישה

 
 :דרישות מיוחדות לתפקיד

  היועצת לקידום מעמד האישה תוזמן לכל ישיבה של המועצה ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן
לה הזדמנות להביע את עמדתה בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי 

 .או לעובדות הרשות המקומיתהפעולה של התפקיד, לתושבות הרשות המקומית 

 היועצת תגיש דו"ח פעילות שנתי לרשות לקידום מעמד האישה 

  היועצת לקידום מעמד האישה תדווח, מדי שנה, לרשות לקידום מעמד האישה ולמועצת
הרשות המקומית שבה היא עובדת, על פעולותיה, על המדיניות שהיא מיישמת ועל המשאבים 

 העומדים לרשותה

 לא שגרתיות עבודה בשעות 

 נסיעות בתפקיד 

 ייצוגיות בפורומים מקצועיים 

 שליטה מלאה בתכנות משרדיות 
 

 כישורים אישיים:

 ייצוגיות, דיסקרטיות, יחסי אנוש ברמה גבוהה, אמפטיה ואסרטיביות.אמינות ומהימנות אישית, 

 מנכ"ל המועצה כפיפות:

 למחלקת משאבי אנושפניות בצירוף קורות חיים + תעודות רלוונטיות יש להגיש 
 "אחראית על מניעת הטרדות מיניות"ולציין משרת:  merav@emanuel.muni.il: במייל

 בקשות שתתקבלנה במשרד מחלקת משאבי האנוש לאחר המועד האמור, לא תבואנה בחשבון.
 רק פניות מתאימות תענינה

 המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסףככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את 
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