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 בירושלים העברית האוניברסיטה

 דיקנט הסטודנטים
 דרוש/ה

 רכז/ת נגישות
 

  :תיאור התפקיד

קוגניטיביות וסביבתיות במציאת עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, רגשיות, סטודנטים סיוע ותמיכה ב •
 פתרונות לקשיים אקדמיים ובמתן התאמות.

טיפול בהנגשת האוניברסיטה עבור אנשים עם מוגבלויות שונות, הן הנגשה פיזית והן הנגשת שירותים  •
 שונים, הסברה והשתתפות בתהליכי קביעת נהלים. 

 בתחום הנגישות. ולסגל יעוץ והדרכה ליחידות האוניברסיטה  •

 המודעות לנושאי הנגישות וההנגשה בקרב הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי. העלאת •

 . הנגישות בתחוםוחיזוק השירותים הקיימים פיתוח שירותים חדשים  •

 .מוגבלויות עם לתלמידים הנדרשים עזר אמצעי ברכישת טיפול •

לאנשים עם    בקהילה העוסקים בתחום הנגישות והסיוע שיתופי פעולה עם גופים שוניםיצירת  •
 מוגבלויות. 

 ניהול צוות עובדי היחידה.  •

 .משימות נוספות בהתאם לדרישות הממוניםביצוע  •
 

 דרישות התפקיד:

 יתרון.  -תואר שני. במקצוע טיפולי תואר •

 .ניסיון בעבודה טיפולית שיקומית •

 יתרון.  -ידע וניסיון בתחום הנגשת שירותים לבעלי מוגבלויות •

  יתרון.  -ניהול והדרכת צוות עובדיםסיון בינ •

 יתרון. -ניסיון בניהול ו/או ריכוז פרויקטים •

 ואינטרנט.  officeשליטה מלאה בישומי •

 ידיעת השפה העברית על בוריה ואנגלית ברמה טובה. •

 .ההומודעות חברתית גבו יחסי אנוש טובים, תודעת שירות •

 יכולת השתלבות בצוות, נכונות ויכולת לעבוד באופן עצמאי ובריבוי משימות. •
 

 משרה מלאה :היקף
 

 הערות:

 בדרוג מח"ר. 38-40העסקה במינוי ארעי, מתח דרגות  •

 חודשים ומעלה.  11עובדים יוכלו להגיש מועמדותם באם הם מועסקים בתפקידם הנוכחי  •

 לתואר אקדמי שנלמד בחו"ל, יש לצרף אישור משרד החינוך המכיר בתואר האקדמי הנ"ל. •

 ההערכות בהם במקרים כי מובהר, מוגבלויות עם עובדים העסקת לעודד האוניברסיטה מדיניות במסגרת •
 .מוגבלות בעלי למועמדים עדיפות תינתן, זהות תהיינה הוועדה חברי ידי על למועמדים שניתנו

מקרב  האוניברסיטה העברית פועלת להגברת המגוון בקרב צוות העובדים, לקידום ייצוג הולם לעובדים/ות •
 .אזרחי ישראל הערבים, החרדים ויוצאי/ות אתיופיה

 من والعامالت للعاملين المناسب التمثيل إلى الوصول أجل من العمل،  طواقم في التنّوع تعزيز على العبريّة الجامعة تعمل
 .أثيوبيا من القادمين والمواطنين الحريديم واليهود العرب المواطنين

 .28/6/2020ז תש"פ, ראשון, ו' בתמו אנוש עד ליוםעל הבקשות להגיע לאגף משאבי  •
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