
 המועצה המקומית נחף
 2/2017מס' עובדים מכרז 

 חוגים רשותירכז/ת למילוי משרה פנויה של : 
 חיצונימכרז 

 ים רשותיחוגרכז/ת  –של המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה 

 כפיפות: מנהלת יחידת הנוער          יחידת הנוער   –מחלקת 

 תיאור התפקיד

o על תכנית חוגים רשותית ויישומה ברשות המקומית בהלימה לתכנית אב רשותית ויעדי מינהל  אחראי
 חברה ונוער במשרד החינוך.

o .מכין תכנית עבודה שנתית, כולל תכנון תקציב בתחום המקצועי שעליו הוא מופקד ואחראי לביצועה 
o כנית.חבר בצוות ההנהלה של הוועדה הרשותית ושותף באחריות להשגת מטרות הת 
o  אחראי לניהול מאגר הספקים והמשאבים הנדרשים המשמשים את תחומו המקצועי ודואג לתחזוקה

 השוטפת ומקיים תכנית חוגים רשותית בדגש על איכות וגיוון התכנים.
o .מנחה את המדריכים המקצועיים בעבודתם 
o .מפרסם ומשווק את החוגים המקצועיים 
o בתחום פעילותו המקצועית. מרכז ועדות של תושבים ומתנדבים מהקהילה 
o  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה

 ונוער במשרד החינוך.

 דרישת המשרה

  תנאי סף

מינהל חברה  –תעודת מדריך מוסמך/תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך השכלה:  .1
 . הוראהונוער/תעודת עובד חינוך/תעודת 

ניהול/ריכוז והובלת תכניות מערכתיות ופרויקטים שנות ניסיון בתחומים הבאים:  3ניסיון:   .2
 בקהילה, הכנה והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום התמחותו המקצועית.

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  .3
 .2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 קריטריונים ואמות מידה

 יועדפו בעלי תואר ראשון בתחום התמחותו המקצועית. .1
 יכולת תכנון וניהול תקציב. יכולת הפעלת צוות. .יכולת ניהול וארגון .2
 יכולת ליזום, לפתח ולהפעיל פרויקטים חינוכיים בתחום התמחותו המקצועית. .3
 עם בני נוער.  יכולת להדריך ולהנחות. יכולת ליצור ולקיים קשר אישי .4
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה. .5
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. .6
 הרכז שיבחר ישתתף בהכשרה ארצית, יהיה שותף לתהליך בניית תכנית האב הרשותית .7

 )בהתאם להשכלה( מדריך מוסמך או ב.א.דירוג  עובדי חינוך ונוער  דרגה:   50% היקף המשרה:

 -משרה ייעודית ומתוקצבת ע"י משרד החינוך, התחלת עבודה תהיה ב לידיעתכם, המשרה היא

 .החינוךמתאים ואישור מינהל חברה ונוער במשרד  כפוף לקבלת אישור תקציבי 01/09/2017

מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה )ניתן לקבלו ממזכירות המועצה( בצירוף קורות 

שעה    201706/07/לא יאוחר מיום ים רלוונטיים המעיד על ניסיון ואחרים חיים, תעודות והמלצות ומסמכ

  למזכירות לשכת ראש המועצה.   14.00

 מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

 הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.

 
 ראש המועצה - עומר אסמאעיל


