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 פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי  – למרכז אקורד

   סמנכ"ל/ית   דרוש/ה
 

חדשני    אקדמינגיש ידע  מפתח ומ , הייחודי  אקדמי-חברתיגון  הוא אר פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי,    – אקורד  מרכז  
שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות השונות  לקדם יחסים  על מנת    בפסיכולוגיה חברתית,
אנו מביאים את התאוריה ואת הידע העדכניים    בין החברה הישראלית לחברות השכנות במרחב.בחברה הישראלית, ו

של   האפקטיביות  את  מגבירים  ובכך  בשדה,  ביותר  המשפיעים  לשחקנים  החברתית  הפסיכולוגיה  בתחום  ביותר 
   זמות, התכניות והארגונים החברתיים בתחום.היו

מחקר להתמודדות עם גזענות, אפליה, סטריאוטיפים ורגשות  -ייעודיות, אפקטיביות ומבוססות  אנו בונים פרקטיקות
לקדם   כדי  התעסוקתי  בשדה  משותפים;  לחיים  חינוך  לקדם  במטרה  החינוכי  בשדה  פועלים  אנו  אחרים.  שליליים 

תודעה ומעשים לעבר    בשדה השלום כדי לקדם;  לערבים, חרדים וקבוצות נוספות  תעסוקה מגוונת, מכילה ושוויונית
וכן בשדה המחקרי והייעוצי כדי לסייע לארגונים וגופים הפועלים בשטח להטמיע בפעולתם ידע  פלסטיני;  -שלום ישראלי

   .וכלים מעולם הפסיכולוגיה החברתית

ב  סמנכ"ל/ית אקורד למנכ"ל הארגון  ניהוליותתסייע  פיתוחיותמשימות  ות כן  וואסטרטגיות,    ,  את מערך  וביל  תבנה 
עשייה  חזון וללעמוקה  מחויבות ערכית  זהו תפקיד חדש בארגון בצמיחה, אשר דורש  הפעילות הציבורית של אקורד.  

ניסיון בהובלת תהליכי עבודה מורכבים, ורצון להפיץ את הבשורה שמביאה  העמקה,  יצירתיות,  ,  של מרכז אקורד
 ומגוונים. הפסיכולוגיה החברתית של יחסים בין קבוצות לקהלים רחבים 

 תחומי אחריות עיקריים

 ויישום של תוכניות ופרויקטים  תהליכי פיתוחב עם המנכ"ל וראשי התחומים שותפות  -

אתר   - חברתיות,  רשתות  ודוברות,  תקשורת  לרבות  אקורד,  של  הציבורית  הפעילות  מערך    הארגון ניהול 

 ומידעונים 

הובלת  י חוץ, הכנת ישיבות הצוות,  מ , ייצוג מול גורכגון: שותפות בחשיבה אסטרטגית  משימות ניהוליות שונות -

 ועוד ם הסדרה של נהלי עבודה פנימייתהליכים ארגוניים, 

מסמכי גיוס כספים, מסמכי    –של הארגון והבאתם לרמה גבוהה ביותר  תוצרים כתובים  משוב לאחריות על   -

 תיאור פרויקטים, תוצרים ציבוריים ועוד 

 של פרויקטים, בהתאם לצורך וליווי פיתוח   ,הובלה -

 

 דרישות התפקיד

 ואמונה ביכולת לבנות גשר בין המדע לשדה   חיבור והזדהות עם ערכי מרכז אקורד -

 סיון ניהולי משמעותי י שנים נ 3לפחות  –  ניסיון מוכח בניהול פרויקטים ובניהול צוותים -

 ביותר  יכולת העמקה גבוהה -

 נכונות לאמץ את נקודת המבט של הפסיכולוגיה החברתית ככלי לתיקון עולם  -

 יתרון משמעותי  –הכרות עם עולם הפסיכולוגיה החברתית   -

 יתרון משמעותי   – ניסיון בפעילות ציבורית )דוברות, רשתות חברתיות( -

 יתרון משמעותי  –הכרות עם שדה הארגונים הפועלים לממש את החזון של אקורד   -

 יכולת הנעה עצמית ויכולת ביצועית גבוהה  דייקנות, ייצוגיות, ראש גדול, יצירתיות, חריצות,  -

 יחסי אנוש מעולים, עבודת צוות מצוינת  -

 ומוכחת   מצוינתבעברית יכולת כתיבה ועריכה  -

 יתרון   -לטכנולוגיה ניסיון/זיקה   -
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