
 

  לעמותת אוהלה דרוש/ה -

 מנהל/ת תפעולי/ת

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

לטופס הזה   נא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה 

 רקע : העמותה פועלת לקידום מרחבי ידע וריפוי קהילתיים נשיים והקמת אדמת מרפא נשית (אמ"ן)
 תיאור התפקיד: ניהול תפעולי של העמותה, בהתמקדות על הפן הכלכלי של הפעילות.

 היקף משרה:  100% משרה (עבודה באמ"ן קרית טבעון).

 התפקיד כולל:

 עבודה משותפת וצמודה עם ממונה ישירה- המנכל"ית המייסדת מרוה זוהר.-
 פיתוח תכנית העבודה מהמימד המקצועי אל המימד הביצועי: הפקה, לוגיסטיקה, תקציב, ניהול-

 צוות, פתרון בעיות
  פיתוח וניהול עסקי וכלכלי של העסקים המניבים של העמותה בשיתוף רכזות הענפים.-
 הובלת צוות של מעל 10 עובדות לעמידה ביעדי התכנית השנתית.-
 בניית תקציבים ייעודיים לענפי הפעילות השונים בארגון, כולל הדרכה וליווי של רכזות הענפים.-
 ניהול תקציב ותזרים, כולל מעקב אחרי הוצאות והכנסות העמותה.-
 הכנת נתוני הדיווח למאזן שנתי ועבודה מול רו"ח ועורך הדין של העמותה.-
 הדרכת וליווי הצוות והטמעת התרבות הארגונית ברוח חזון העמותה.-
 ייעול תהליכי עבודה קיימים בארגון ופיתוח אפיקי פעולה חדשים.-
  ניהול משאבי אנוש, כולל מיונים, העסקה וחוזים.-

 דרישות התפקיד:

 הזדהות עמוקה עם חזון העמותה, קריאה פנימית לקחת חלק מרכזי באמ"ן -חובה-
 נכונות ויכולת לעבוד עם החזון הקיים, ולהוציא לפועל תוכנית מקצועית מובנית- חובה-
 ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בניהול כולל: הכנת תכנית עבודה שנתית, בניית תקציבים וניהול-

 תקציב, ייזום ותכנון פרויקטים, הובלת צוות של מעל 5 עובדים, פיתוח משאבים בארץ ובחו"ל -
 חובה

  היכרות עם עולם הקרנות, ניסיון מוכח בעבודה מול תורמים, מוסדות וגופים ממשלתיים-
 עברית ואנגלית ברמת שפת אם -  חובה-
 יחסי אנוש מעולים, יכולת לעבוד בשיתוף פעולה, עבודת צוות, רגישות, ואיניליגנציה רגשית-

 ורוחנית
 שליטה מעולה ב-EXCEL, שליטה מלאה ב-OFFICE ו-GOOGLE וכן בתוכנות נוספות הנדרשות-

 לניהול תקציב ותהליכי ייעול ארגוני. (לדוג': עבודה עם CRM, Zapier, מרכבה ועוד)
 יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי-
  גמישות, מוטיבציה ונכונות ולבצע משימות ולהתמודד עם אתגרים לפי הנדרש-
 היכרות, חיבור והזדהות עם עולם התוכן של העמותה: ראיית עולם פמיניסטית - יתרון-
 היכרות עם עולם התוכן של פגיעות מיניות ופוסט טראומה ועם בריאות נשית הוליסטית - יתרון-
 הכשרה ולמידה של תקשורת מקרבת - יתרון-
 תחילת העבודה באוקטובר, זמינות לימי הכשרה מרוכזים באוקטובר -  חובה-

 הזדמנות לסביבת עבודה מרתקת ומשמעותית, לקחת חלק במהלך היסטורי
 

  נא לשלוח קורות חיים + מכתב המלצה לטופס הזה
 רק פניות מתאימות יענו || המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד || יום המיונים לעוברים לשלב הבא יתקיים ב-3/9/20

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2j_rWMkTWpYhTf0AZIlFwffPtlWSVh-Je9mtWuXMmS_dEoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2j_rWMkTWpYhTf0AZIlFwffPtlWSVh-Je9mtWuXMmS_dEoQ/viewform?usp=sf_link

