למכללה האקדמית אחוה דרוש/ה ממונה תקווה ישראלית באקדמיה
תקווה ישראלית באקדמיה הוקמה כיוזמה של נשיא המדינה על מנת לקדם גיוון ,הוגנות ושותפות בזירה
האקדמית בישראל ,מתוך הבנת הנכסים הייחודיים ,החברתיים ,הכלכליים והחינוכיים של השדה האקדמי.
התכנית פועלת לקדם ארבעה יעדים מרכזיים :הגברת הגיוון והייצוג של קבוצות האוכלוסייה השונות בקרב
כלל שדרת המוסד האקדמי; חיזוק הכשירות האקדמית של המוסד באמצעות התאמתו לקבוצות השונות
בתוכו ,מתוך תפיסת הקמפ וס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת ומגוונת; קידום מחויבות האקדמיה
להקניית ידע ,כישורים וחוויות הנדרשים לבוגריה לחיים במדינה יהודית ודמוקרטית ובחברה המעודדת
שותפות ,גיוון ,קשב ומודעות חברתית; חיזוק החיבור לשוק התעסוקה אצל אוכלוסיות מגוונות ומוחלשות.
המיזם פועל כתוכנית לאומית בשותפות בית הנשיא ,מל''ג ,ות''ת ושותפויות אדמונד דה רוטשילד.
תיאור המשרה:
 היקף משרה100% :
 כפיפות :נשיאת המכללה
 תחילת עבודה24.10.21 :
תיאור התפקיד:


פיתוח והובלה של מיזמים בתוך המכללה ועם גומרים מחוצה לה בנושאי שותפות בין הקבוצות
השונות שמרכיבות את הקהילה האקדמית אחוה וקידומן.




פיתוח והובלת מיזמים ושיתופי פעולה לקידום ערכי התקווה הישראלית.
פיתוח והובלת תהליכי היכרות ולמידה של תכני התקווה הישראלית לסגל האקדמי והמנהלי
במכללה.
טיפול בהיבטים של הנגשת הלימודים במכללה לסטודנטים/ות מאוכלוסיות מוחלשות.
הובלת תכניות תקווה ישראלית לסטודנטים/ות בשיתופי פעולה עם דיקנט הסטודנטים/ות.




ניהול וביצוע של אירועי שיא.
ניהול תקציב מול אנשי הקשר במכללה.




דרישות התפקיד:


היכרות עם נושאי הגיוון ,ההכלה ,דיאלוג בין קבוצות ,חיים במוסד מרובה תרבויות והוגנות.



היכרות עם החברות השונות המרכיבות את הפסיפס החברתי של המכללה.



עבודה מול הנהלת המכללה ,נציגי/ות בתי הספר ,והסגל המנהלי והאקדמי במחלקות השונות.



פרואקטיביות ויזמות ,נכונות לעבוד באופן עצמאי ,בתוך צוות בין-מכללתי ובממשקי עבודה מרובים
ומגוונים.

כישורים ומיומנויות נדרשות:




יצירתיות ומוטיבציה לקידום שותפות הוגנות וגיוון במכללה.
יחסי אנוש מעולים ,כושר רתימה ומנהיגות.
יכולת עבודה עצמאית וקבלת החלטות מתוך הבנה מעמיקה הן של מטרות הארגון והן של
האינטרסים של השותפים.

ניתן לשלוח קורות חיים בצירוף המלצות למורן יעקב במיילmoran_j@achva.ac.il :
תקווה ישראלית מאמינה בעבודה בצוות מגוון ומזמינה מועמדים/ות מרקעים שונים להגיש מועמדות.

