לתוכנית מלגות של מסד נכויות -ג'וינט ישראל
והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

דרוש/ה :מנהל/ת ארצי פרויקט סמ"ן –
סטודנטים מובילים נגישות
מטרת הפרוייקט :

קידום זכויות של סטודנטים עם מוגבלות
והובלת פעילויות לשינוי עמדות בקמפוסים

מלגה בגובה ₪ 15,000

דרישות התפקיד :

התפקיד כולל:
●
●
●
●

אחריות על תוכנית עבודה ותקציב
ניהול שני רכזי אזור
הובלת יוזמות ארציות של תאי סמ"ן
תכנון והובלת הכשרות ארציות
לרכזים

להרשמה לחצו http://bit.ly/2ajf3Dy

●
●
●
●

סטודנט/ית במוסד מוכר
כישורים בינאישיים מצויינים
מנהיגות ,יוזמה ,סדר וארגון
פיתוח תוכן והדרכה

עדיפות לסטודנט/ית עם מוגבלות

קול קורא
מנהל/ת ארצי
סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות
לתכנית המלגות סמ"ן – סטודנטים מובילים נגישות של מסד נכויות  -ג'וינט ישראל והתאחדות הסטודנטים
והסטודנטיות בישראל דרוש/ה סטודנט/ית ,לתפקיד מנהל/ת ארצי .
במסגרת הפרויקט ,יופעלו בשנת הלימודים הקרובה ,כ 15-תאי סמ"ן בקמפוסים ברחבי הארץ .
מטרת התוכנית :קדום זכויות של סטודנטים עם מוגבלות והובלת פעילויות לשינוי עמדות בקמפוסים.
פרטי המלגה :מלגת פעילות שנתית על סך  ,₪ 15,000לשנת לימודים 2016-2017
התפקיד כולל:


אחריות כוללת על הפרויקט -תקציב ,תוכנית עבודה שנתית ועמידה ביעדי התוכנית



ניהול ישיר של שני רכזים אזוריים



השתתפות בפגישות עבודה והכשרות לאורך השנה עם השותפים



כפיפות למנהל תכניות במסד נכויות ,מנהל מחלקת מדיניות ומעורבות חברתית בהתאחדות
הסטודנטים והסטודנטיות.



הכנת תכנית להכשרת הרכזים וניהולם מבחינה לוגיסטית ומקצועית בשיתוף עם הגופים השותפים.



אחריות וניהול תקציב פעילות התאים ,הכנת דו"חות לפי דרישה.



קיום מפגשים שוטפים עם הרכזים האזוריים ו 2 -מפגשים שנתיים עם כל אחד מהתאים.



סיוע בניהול הקשר עם אגודת הסטודנטים ודיקאן הסטודנטים.

מיומנויות נדרשות ותנאי סף:


לימודים בפועל בשנה"ל תשע"ז ,באחד מן המוסדות האקדמיים המוכרים על ידי המל"ג או מה"ט



כישורים בין-אישיים ברמה גבוהה ,יכולת עבודה מול מנהלים ושותפים מקצועיים.



היכרות עם עולם התוכן של אנשים עם מוגבלות.



כישורי מנהיגות ,יוזמה ניהול ,סדר וארגון



פיתוח תוכן והדרכת רכזים.



יתרון לסטודנט/ית עם מוגבלות.

להגשת מועמדות ניתן להיכנס ללינק המצורף http://bit.ly/2ajf3Dy
או לשלוח את מסמך ה  WORDהמצורף  -מלא ,בנוסף לקובץ קורות חיים
לדוא"ל ,friending@nuis.co.il :עד לתאריך.25.8.16 :

טופס מועמדות לתפקיד מנהל/ת ארצי פרוייקט תאי סמ"ן
אנא ענו על כל אחד מן הסעיפים הבאים:
 .1שם פרטי ומשפחה
 .2מוסד אקדמי
 .3מקצוע  /תחום לימודים
 .4שנת לימודים
 .5כתובת דוא"ל
 .6מספר טלפון נייד
 .7אנא פרט/י על רקע ו/או ניסיון בהתנדבות או עבודה בתחום ו/או עם אנשים עם מוגבלויות או נגישות
– אנא פרט/י על המסגרת  ,משך הזמן ותפקיד (עד פסקה אחת)
 .8האם יש לך ניסיון בהדרכה ו/או הובלת פרוייקטים (אם כן פרט/י עד פסקה אחת)?
 .9האם יש לך ניסיון בפעילות חברתית (אם כן פרט/י עד פסקה אחת)?
 .10יינתן יתרון לסטודנט/ית עם מוגבלות – במידה והינך אדם עם מוגבלות ותרצה/י לציין זאת  ,אנא
ציינ/י מה סוג המוגבלות (פסקה אחת )
 .11נא פרט/י מדוע הנך מתאימ/ה לתפקיד (עד פסקה אחת)

