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בהתאם לסעיף  ,40לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה המועצה
המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
היחידה:
תיאור המשרה
דירוג ודרגת
המשרה
היקף העסקה
כפיפות
תיאור תפקיד:

מכרז חיצוני  17/2018לתפקיד עובד קידום נוער( -חינוך-טיפול)
מחלקת החינוך
עובד קידום נוער( -חינוך-טיפול)
חינוך נוער וקהילה -לפי כישורי המועמד
 100%משרה.
למנהל מחלקת החינוך
 מאתר ויוצר קשר עם נערים גילאי  13-18הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד אוממסגרת עבודה או מגלים קשיי הסתגלות במסגרת הנ"ל.
 פועל בדרכים של "ייצוג" ,Reaching Out -התערבות בסביבה הטבעית ,תוךשימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ,ויצירת קשר
עם הנוער מתוך הדדיות ושותפות.
 מעריך ומאבחן קשיים ,צרכים ,כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו. מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלובהתאם להנחיה המקצועית.
 פועל בארבעה מישורי התערבות :הפרט ,המשפחה ,הקבוצה והקהילה. מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו ,בפעילות ביישוב או מחוץליישוב ,כגון :מחנות ,קורסים וסמינרים.
 פועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתיפורמאליות התואמות את בני גילם ,וגם כן מבצע מעקב לגבי השתלבותם.
 פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פימדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ,במשרד החינוך.
השכלה:
 תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום נוער ,עבודה סוציאלית ,חינוך,פסיכולוגיה ,קרימינולוגיה ,מדעי ההתנהגות.
הכשרה:
 חובת השתתפות בהכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתייםהראשונות לעבודתו.

תנאי סף:

ניסיון מקצועי:
 יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בסיכון.כישורים אישיים:
 יכולת להתקשר עם יוער מנותק. אמפתיה לנוער מנותק. יכולת לעבוד בתנאי לחץ. יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית ,מעורבות חברתית ואכפתיות. יכולת ביטוי בכתב ובעל פה. -יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

דרישות נוספות:
 רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד.המכתב נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים דקלה שלום רב ,כאחד.
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מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה
 ,)/http://www.arara-ara.muni.ilבצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' היבה מלחם
מזכירה בלשכת מנכ"ל  ,עד ולא יאוחר מיום רביעי  ,10/10/2018בשעה .12:00

בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה

ערערה 30026

טלפון077-3624300:

פקס04-6352595 :

