חוג ההורים – פורום המשפחות

משפחות שכולות למען שלום ,פיוס וסובלנות )ע"ר(
ל פ ור ום ה מ ש פ ח ות ה ש כ ול ות ה יש ר א ל י פ ל ס ט יני
ד ר ו ש /ה מ נ ה ל  /ת ק ש ר י ק ה יל ה
הלב הפועם של פורום המשפחות השכולות הוא המפגש האנושי בין ישראלים ופלסטינים שאיבדו בן/בת משפחה
בסכסוך .מפגש זה נוצר בתהליך של בניית קהילה ,שכאב האובדן והאמונה בדרך הפיוס מחברים את חבריה
וחברותיה בקשר רגשי עמוק.
אנחנו מחפשים מנהל/ת קשרי קהילה לשמירה ,טיפוח ופיתוח מערכת יחסים ייחודית זו בין חברי הקהילה
והארגון .העבודה במשרה חלקית בישראל.
תיאור התפקיד:
 .1פיתוח קהילת חברי הפורום ,חיזוק תחושת שייכות ,עוצמה ושליחות
 .2בניית הקשר השוטף וההדדי בין החברים למוסדות הארגון
 .3שמירה על קשר אישי שוטף עם חברי הארגון ,בירור צרכים והצעות ,כולל ביקורי בית במידת הצורך
 .4ניהול ועדכון מאגר המידע על החברים ,פרטי קשר ,שינוי סטטוס וכו'.
 .5פיתוח ,יצירה ,ארגון והפקה של תכניות ,מפגשי קהילה ,אירועים חד לאומיים ואירועים משותפים עם
החברים הפלסטינים
 .6קליטת חברים חדשים ושילובם בקהילה
 .7גיוס חברים להשתתפות בפעילויות הארגון ,פעילות חברתית ,אקטיביזם ,הכשרות וסמינרים
 .8גיוס ,רתימה והפעלת מתנדבים מהקהילה לסיוע בפעילויות שונות של הארגון
 .9שותפות בצוות פיתוח קהילתי בארגון ,עבודה עם המנכ"לים ,יועצים חיצוניים ונציגות החברים
 .10ריכוז ותמיכה בוועדות החברים השונות
 .11תיאום שוטף ומלא עם מנהל/ת הקהילה הפלסטיני/ת
דרישות התפקיד:
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היכרות והזדהות מלאה עם ערכי הארגון ומטרותיו
יחסי אנוש מעולים כולל ניסיון רלוונטי בעבודה קהילתית ,חברתית ועבודת צוות
יכולת תכנון ,ארגון והפקה של תכניות ,פרויקטים ,אירועים וכנסים
יכולת טובה בגישור ופתרון סכסוכים
ניסיון ויכולות בהפעלת רשתות חברתיות
שליטה באופיס ותוכנת ועידות
יצירתיות ,יכולת ניהול והנעה עצמית
שליטה גבוהה בעברית ואנגלית ,ערבית יתרון
השכלה תומכת

העבודה תתבצע מהבית וממשרדי העמותה ,בהיקף של חצי משרה ,חלקה בשעות הערב .התחלה מיידית.
נא לשלוח קו"ח לoffice@theparentscircle.org :

היסמין  ,1רמת אפעל  52960טל 03- 5355089 .פקס03- 6358367 :
office@theparentscircle.org www.theparentscircle.org

