
 המועצה המקומית נחף
 /חיצונימכרז פנימי

 מדריך קידום נוער ביחידה לקידום נוערלמילוי משרה פנויה: 
 

מדריך קידום נוער  –המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה 
 ביחידה לקידום נוער.

 תיאור התפקידים:

 בניתוק ממסגרת לימוד או עבודה. הנמצאים 14 – 18מאתר ויוצר קשר עם נערים גילאי  -
 מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו. -
 מדריך ומנחה תכניות לבני נוער המצויים באחריותו. -
 עורך הסכמים )חוזים טיפוליים( עם הנערים. -
 פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה. -
 ומלווה את הנערים.מבצע מעקב והערכה מתמדת  -
 פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו. -

 דרישת המשרה:

 תנאי סף:
, עבודה סוציאלית, קידום נוער: הבאים תואר ראשון באחד התחומים השכלה: .1

 פסיכולוגיה, חינוך, מדעי התנהגות, קרימינולוגיה.
במוסדות היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  .2

 .2001 –מסוימים, תשס"א 
 אמות מידה

 השתתפות בקורס הכוון למדריכי  קידום נוער. הכשרה: -
:  יועדפו בעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער, בטיפול או בעבודה פרטנית עם ניסיון -

 חבורות.
יכולת להתקשר עם נוער מנותק, אמפתיה לנוער מנותק, יכולת  כישורים אישיים:  -

התמודדות עם מצבי לחץ, יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית, מעורבות חברתית 
ואכפתיות, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה בערבית ועברית, יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי 

 שגרתיות.
פות בקורס הכשרה מקצועית : תנאי להמשך העסקה השתתרישיון לעיסוק בתפקיד -

 תום קידום נוער.-)אוריינטציה( מטעם אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 BAדירוג עובדי חינוך, חברה ונוער מתח הדרגות  משרה.  %50 היקף המשרה:

פנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה )ניתן לקבלו ממזכירות המועצה מועמדים מתאימים י
בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות (  NAHIF.NETועצה או אתר האינטרנט של המ

 למזכירות המועצה. 0014.שעה  25/03/2018לא יאוחר מיום ומסמכים רלוונטיים 

בדיקת עמידת  מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
 המועמד בתנאי הסף תבחן עפ"י המסמכים שיצרף בלבד.

 מכרז פנימייופיעו ראשונים בפני ועדת הבחינה המועמדים העונים על תנאי לידיעתכם: 
במידה ולא יבחר מועמד מביניהם למילוי התפקיד ירואיינו העונים על תנאי הסף, 

                                   .ועמדים האחריםהמ
 המוזכר לעיל בשפת הזכר חל גם המין האחר      

 
 ראש המועצה –עומר אסמאעיל 


