
 

 עמותת אוהלה

 דרוש/ה -  רכז/ת אדמיניסטרטיבית

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

lwwh.amen@gmail.com   - מוזמנות/ים לשלוח קורות חיים למייל 

 עד לתאריך ה – 15/2/2019

---------------------------------------------------------- 

 רקע : העמותה פועלת לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתיים נשיים והקמת אדמת מרפא נשית (אמ"ן)
 תיאור התפקיד: רכז/ת אדמינסטרטיבית של עמותת אוהלה ועוזר/ת אישית למנכ"לית

 היקף משרה:  משרה מלאה. עבודה באדמת אמ"ן בטבעון.

 התפקיד כולל:

  סיוע בהוצאה לפועל של תוכנית העבודה-
  מעקב אחר יישום משימות-
 תיאום בין גורמים שונים, ליווי המנכ"לית בהפקת פרויקטים, משימות ומסמכים-
 בניית מצגות והיערכות לקראת פגישות-
  נוכחות בפגישות וישיבות, כתיבת סיכומי פגישות, מעקב וביצוע משימות נלוות-
 ניסוח ועריכת מסמכים ברמה מקצועית גבוהה באנגלית ובעברית-
 ניהול יומן, לוחות זמנים ותיאום פגישות עבור המנכ"לית וצוות העמותה-
 ניהול מייל העמותה וניהול קשר שוטף עם פונים במגוון תחומים-
  מענה ראשוני וניתוב פניות המגיעות לעמותה-
 טיפול בטפסים, ניהול חשבוניות ומעקב בנושאי תשלום של העמותה-
 תמיכה אדמיניסטרטיבית בצוות העמותה-

 דרישות התפקיד:

 מגורים באזור טבעון + רכב, ניידות, ורשיון נהיגה- חובה-
 עברית ואנגלית ברמת שפת אם -  חובה, ערבית / רוסית / אמהרית - יתרון-
 יחסי אנוש מצוינים ואינטליגנציה רגשית מפותחת, חוסן נפשי ויכולת להתגבר על קשיים ומתחים-

 ולהתקדם למען מטרה משותפת- חובה
 רקע בתחום העמותות והיכרות עם העולם הפילנתרופי - יתרון-
 יישומי מחשב- גוגל, אופיס, אקסל, פוטו שופ, WIX, פאוור פוינט, זום, PDF - חובה-
  יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי - גמישות, מוטיבציה ונכונות לבצע משימות לפי הנדרש-
 ניסיון ונכונות לעבוד מול מתנדבות-
 הכרות והזדהות עם עולם התוכן של העמותה - חובה-
 הכרות עם עולם התוכן של פגיעות מיניות ופוסט טראומה - יתרון-
  ראיית עולם פמיניסטית, הכרות עם בריאות נשית פמיניסטית הוליסטית - יתרון-
 הכשרה בשפת התקשורת המקרבת - יתרון-
 גמישות בזמני העבודה כולל עבודה לעיתים בשעות הערב, ובימי שישי-

 הזדמנות לסביבת עבודה מרתקת, קהילתית ומשמעותית, בואו לקחת חלק במהלך היסטורי
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