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במכון הדמוקרטי (ע"ר), אנו מחפשים מנהל.ת כללי- מנכ"ל.ית, המגיע.ה מתחומים של קהילה, חינוך,
שיתוף ציבור ודמוקרטיה. בעל.ת ניסיון בהובלת תהליכים ארציים, ניהול פרויקטים רחבים ומורכבים

4קדנציהכלבלבד,קדנציותשתילעד(אפשרותקדנציאלילתפקידלהיכנסומוכנותהנ"לבתחומים
שנים).

אנו מחפשות פורצי דרך, בעלי מסוגלות לחולל תהליכים משמעותיים ומשני מציאות בחברה הישראלית!

המכון הדמוקרטי מקדם תרבות דמוקרטית ברשויות, קהילות וחינוך על בסיס תפיסה ופרקטיקות של
חיבור דמוקרטיה לחיים.

המכון הינו עמותה ללא מטרות רווח, המתבססת על הכנסות מפרויקטים ומעט קרנות וגיוס משאבים.

דרישות התפקיד:
מחויבות לתפיסת העולם הדמוקרטית והכרות עם אופן ניהול דמוקרטי●
יכולת לתרגם את ערכי הארגון לעשיה בשטח●
חשיבה יזמית, חדשנית ופורצת דרך●
ניסיון בפיתוח שותפויות עם ממשקים שונים בתוך הארגון, ושל הארגון עם גורמים מבחוץ (משרדי●

ממשלה, רשויות, לקוחות וארגונים שונים)
אוריינטציה עסקית●
ניסיון בניהול תקציבים רחבי היקף●
ניסיון ניהולי בתפקידים בכירים●
ניסיון בניהול מספר פרויקטים במקביל●
ניסיון במיתוג ושיווק●
ניסיון בעבודה מול קרנות וגיוס כספים●
יתרון להכרות עם עולם העמותות●
יכולת עמידה מול קהל●
יחסי אנוש מעולים●
תואר ראשון חובה (יתרון לתואר שני, עדיפות לתארים בנושאי תוכן רלוונטיים)●

תחומי אחריות:
אחריות על פיתוח, קידום והובלת העמותה להשגת יעדיה האסטרטגיים●
שמירה וקידום תרבות דמוקרטית●
פיתוח שותפויות מול גורמים במגזר הציבורי,החברתי והעסקי כאחד●
הוצאה לפועל של יוזמות ופרויקטים שונים, איתור הזדמנויות עסקיות וחברתיות, מיתוג ושיווק●

העמותה באמצעים השונים
פיתוח מקורות כספיים ושימור משאבים לטובת העמותה מול ארגונים פרטיים / ציבוריים / קרנות.●
הובלה והנעת צוות העובדות.ים למימוש החזון תוך שיקוף ערכי הארגון (כגון שקיפות, דיאלוג,●

מגוון, השתתפויות)
פיתוח תשתיות ונהלי עבודה לצד אחריות לניהול הפיננסי והמנהלי של העמותה●



בניית תוכנית עבודה שנתית●
תכנון וניהול תקציב העמותה●
רתימת עובדים/שותפים לפעילות העמותה●
אחריות כוללת לניהול העמותה●
בחינה ועדכון של חזון ומדיניות הארגון●

בתפקיד50%ועודכמנכ"ל50%עובד.תמהמנכ"ליםאחד.תכלבקו-נעשהשהניהולמכיווןלציין:חשוב
שטח במכון הדמוקרטי. כמובן שתפיסת המשרה הינה שלמה והמנכ"ל.ית נכנסים לעבוד במכון

השלם.בתוךשטחתפקידיגםעצמםעליקחוהמנכ"ל.יתכילהביןחשובאךמשרה,100%

keren.s@democratic.co.ilלמייל:לשלוחניתןחייםקורות
בצירוף מענה על השאלות הבאות:

מהו לתפיסתך תפקיד המנכ"ל.ית במכון הדמוקרטי?  .1
למה את.ה חושב.ת שאת.ה מתאים.ה לתפקיד?.2
לאן את.ה רוצה לקדם את המכון בשנתיים הקרובות?.3
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