עמותת תובנה מחפשת מנכ"ל.ית חדש.ה

לאחר  14שנים כמנכ"ל העמותה תובנה נפרדת מרון אלון היקר ,שבחר להמשיך לעשייה אחרת.
העמותה מחפשת מחליפ.ה לרון מקרב הסנגהה ,שתמשיך להוביל את העמותה בדרכה תוך שמירה ונאמנות לרוח
הדהרמה.
עמותת תובנה היא גוף תומך ומארגן עבור אלו המעוניינים להתעורר דרך פיתוח ותרגול תשומת לב בחיי היום יום
באמצעות מדיטציית תובנה (ויפאסנה) השואבת השראה ,הבנה וידע מן המסורת ,הפילוסופיה והתרגול הבודהיסטיים
כדרך חיים .עמותת "תובנה" היא ארגון התנדבותי ללא מטרות רווח המנוהל באמצעות ועד שנבחר על ידי אסיפת
העמותה מדי שנה .בעמותה פועלים בהתנדבות חברים רבים ,התורמים מזמנם וממשאביהם בתפעול הפעילויות,
בשירות בקורסים (רישום ,ניהול ומטבח) ,באירוח קבוצות ישיבה ועוד ועוד .ארבעה רכזי העמותה עובדים בשכר.
המורים בתובנה מלמדים על בסיס דאנא (תרומה).
כיום העמותה נוגעת בחייהם של יותר מ 10,000-משתתפים בשנה עם פעילות ענפה ומגוונת של מאות קורסים
ורטריטים על פני כל השנה ,עם מאות פעילים ומתנדבים מסורים ומחזור פעילות של כ 2M-ש"ח .לעמותה השפעה
רחבה על אנשי ם ותחומים רבים בחברה והיא עמותת דהרמה מרכזית בישראל וייחודית בעולם.
הגדרת תפקיד מנכ"ל.ית תובנה
תחומי אחריות
•

אחריות להנהגת צוות ההנהלה תוך שגרות מפגש וניהול תקין ,גיוס ,הערכה ,תרגול משותף ופיתוח צוות.
תוך נאמנות לחזון ולרוח העמותה.

•

אחראי.ת על כלל הפעילות השוטפת של העמותה יחד עם ניהול והובלת צוות הנהלה :כספים  ,תפעול ,הדרכות ועוד.

•

אחראי.ת על הניהול התקין של העמותה ומוסדותיה (כולל ועדת ביקורת וניהול האסיפה השנתית).

•

אחראית על האתגרים הקיימים לעמותה :תזרים מזומנים ,יחסי עבודה.

•

משרה מלאה (עיקר הפעילות באזור ת"א וקיבוץ עין-דור).

•

ניהול שוטף ומעורבות לקראת הסכם ארוך טווח בעין דור ובפרויקט מרכז הקבע.

תחומי פעילות ועשיה שוטפת
•

מנהל.ת קשר שוטף עם קהילת המתרגלות.ים ובהתאם מפעיל.ה את חברי.ות ההנהלה.

•

ניהול שוטף של ליבות הפעילות  :מערכות מידע וקשרי קהילה  ,תכנית הקורסים ותפעולם ,שיווק ועוד.

•

עומד.ת בקשר שוטף עם מורות.ים מהארץ ומחו"ל ,יצירת קשר והזמנת מורות.ים מהארץ ומחו"ל.

•

מוביל.ה פרויקטים ויוזמות חדשות של העמותה.

•

עומד.ת בקשר שוטף עם ספקים חיצוניים לעמותה – משפטי  ,כספי ,רשם עמותות ועוד.

•

מנהל.ת שיח שוטף עם הועד המנהל (דווחים בקרות) ומועצת המורות (תכנים ויוזמות תוכן).

•

מנהל.ת קשר שוטף עם הועדות השונות שמונו על ידי הועד.

כישורים נדרשים
•

נסיון של לפחות  3שנים בתרגול בתובנה והיכרות עם העמותה .השתתפות בריטריטים ארוכים בישיבה ובשירות.

•

רקע אקדמי (לפחות תואר ראשון ,או מקביל ללימודי תואר ראשון).

•

נסיון מקצועי -לפחות  6שנות נסיון ניהולי בהובלת צוות ,ניהול תקציב ,ניהול פרויקטים .נסיון ממגזר שלישי  /עמותות –
יתרון.

•

יכולת אנליטית גבוהה יחד עם שליטה מלאה בתוכנות אופיס ,כישורי מחשב נרחבים ואוריינטציה טכנולוגית (היכרות עם
מערכות מידע ומיחשוב).

•

שליטה ונסיון מוכח בניהול תקציבים.

•

יכולת בינאישית גבוהה (פיתוח קשרים ויחסי אנוש מעולים) ,אסרטיביות והשפעה ללא סמכות ישירה.

•

נסיון בעבודה עם מתנדבות.ים.

•

עצמאות רבה ,יוזמה ומוטיבציה.

•

יכולת הובלת צוותי עבודה פנימיים וחיצוניים.

•

ניסיון בעריכת הסכמים וניהול מו"מ.

•

יכולת עבודה טובה בתנאי לחץ ועומסים משתנים.

•

יכולת ניתוח גבוהה ,וקבלת החלטות.

•

יכולת למידה גבוהה של תחומי ידע חדשים.

•

יכולת לעבוד בסביבה דינאמית ,מול ממשקים שונים בסביבה מורכבת.

•

אנגלית ברמה גבוהה.

•

כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.

•

בעל/ת רכב.

משרה:
•

יש להגיש קו"ח ולצרף פרטי קשר של לפחות  2ממליצים.ות.

•

המשרה תכלול ליווי ע"י מורה מהעמותה.

•

תחילת עבודה 1.3.21
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