
לעמותת אוהלה דרוש/ה -

מנהל/ת לקהילת המרפא- אדמת מרפא נשית

מועמדים/מועמדות העומדות/ים בדרישות התפקיד ומעוניינים/ות להגיש מועמדות

לטופס הזהנא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה

נשיים והקמת אדמת מרפא נשית (אמ"ן): העמותה פועלת לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתייםרקע
טבעון).קריתבאמ"ן(עבודהמשרה100%:משרההיקף

התפקיד כולל:

עבודה משותפת וצמודה עם הממונה הישירה, המנכל"ית המייסדת, מרוה זוהר.-
יישום תוכנית העבודה של קהילת המרפא מתוך החזון והעקרונות הטיפוליים.-
תיווך בין מטרות וחזון העמותה לבין ניהול וצרכי השטח.-
ניהול והובלת סדר היום של קהילת המרפא- שהות מלאה, שהות יום תוכנית בוגרות.-
ניהול והובלת הצוות הטיפולי: מטפלות, עו"ס, מלוות ומנחות סדנאות. ליווי אישי, הובלת ישיבות צוות-

ומעקב אחר יישום משימות ותוכניות עבודה.
ניהול ופיתוח קשרים ושותפויות עם: מערכות הרשות המקומית, הרווחה והבריאות, תורמים וקולגות-

נוספות מהתחום.
קשר שוטף וקבוע עם צוות המטה של העמותה- חיבור בין סדר היום של העמותה לקהילת המרפא.-
ניהול שוטף של קהילת המרפא בפן הלוגיסטי מערכתי: תקציב, גביה, מערכת מידע ותיעוד, סדר יום,-

אספקה, תחזוקה וכו'.

דרישות התפקיד:

עו"ס קלינית/ פסיכולוגית קלינית עם התמחות בטראומה- חובה-
היכרות, חיבור והזדהות עם עולם התוכן של העמותה: ראיית עולם פמיניסטית- חובה-
ניסיון מוכח בניהול מוסד טיפולי / חינוכי של שנתיים לפחות - חובה-
ניסיון בניהול תקציבים, תכניות עבודה וליווי צוותים- חובה-
חוסן נפשי, יכולת הצבת גבולות אישיים, יכולת להתגבר על קשיים ומתחים ולהתקדם למען מטרה-

משותפת- חובה
ניסיון בעבודה עם טראומה מינית – יתרון משמעותי-
יחסי אנוש מעולים, יכולת לעבוד בשיתוף פעולה, עבודת צוות, רגישות, ואינטליגנציה רגשית ורוחנית-
ניסיון בהנחיית קבוצות טיפוליות / חינוכיות - יתרון משמעותי-
הכרות עם שיטת טיפול דיאלוג פתוח - יתרון משמעותי-
הכשרה ולמידה של תקשורת מקרבת - יתרון-
רקע בתחום העמותות והיכרות עם העולם הפילנתרופי - יתרון-
פתיחות ונכונות ללמידה של שיטות טיפול ושל מודלים חדשניים-
GOOGLEו-OFFICEב-מלאהשליטה,EXCELב-מעולהשליטה- DRIVEנוספותבתוכנותוכן

ועוד)טיפולוג,,CRMעםעבודה(לדוג':ארגוני.ייעולותהליכיתקציבלניהולהנדרשות
ניסיון ונכונות לעבוד עם  מתנדבות-

הזדמנות לסביבת עבודה מרתקת ומשמעותית, לקחת חלק במהלך היסטורי

לטופס הזהנא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה
רק פניות מתאימות יענו || המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד ||

https://forms.gle/vvVMsavecZn12g4o9
https://forms.gle/vvVMsavecZn12g4o9

