המועצה המקומית ערערה
المجلس المحلي عرعرة

מועצה מקומית בסמ"ה
المجلس المحلي بسمة

בהתאם לסעיף  ,40לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה
המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
הודעה על הארכת מועד ועדכון תנאי סף למכרז חיצוני  06/2017לתפקיד מנהל מרכז הגיל הרך
היחידה:

מחלקת חינוך -התוכנית הלאומית 360

תיאור המשרה

מנהל מרכז הגיל הרך

דירוג

ודרגת בחוזה העסקה מיוחד ,לפי דירוג מקצועי( -העסקה מותנית בהמשך תקצוב

המשרה

התוכנית הלאומית על ידי משרדי ממשלה).

היקף העסקה

 50%משרה

כפיפות

מנהל התוכנית הלאומית 360

תיאור תפקיד:

תחומי אחריות:
 ממונה על ניהול הצוות הפנימי של המכרז .-

ניהול רוחבי של שותפיות וניהול המידע והידע הקיים במרכז.

-

המנהל/ת ממונה על התיאום הפנימי של כלל מאמצי האיתור של
הגורמים השונים הקיימים (טיפת חלב  ,מעונות יום  ,גני ילדים) ,על
תמיכה וסיוע בניהול הטיפול במרכז  ,על סיוע בתהליך ההסברה לגבי
המענים המוצעים במכרז ומעקב אחר השתתפות אוכלוסיית היעד
בפעילויות אלה.

-

לעקוב אחר התממשות התכניות הטיפוליות ולעמוד בקשר עם נותני
שירותי הטיפול  ,ההורים והגורמים החינוכיים .

-

לתכלל את תחומי העיסוק של המרכז ואת הממשקים עם השירותים
הנוספים הפועלים בישוב למען הילדים המטופלים במרכז.

-

המנהל\ת ממונה על ניהול צוות המרכז והפעלתו כצוות בין מקצועי .

-

לתכנן את הפעילות השנתית של המרכז הכוללת פעילויות לאוכלוסיות
היעד  ,אחריות לכוח אדם  ,ציוד ומבנה .

-

לאפשר ולוודא את יישום התכניות וניהול המשאבים  ,כולל ניהול
תקציב.

-

לתכנן ולנהל את ישיבות הצוות הבין מקצועי.

-

לערוך תיעוד  ,מעקב ובקרה של כל הפעילות.

-

לפתח מרכז ידע ולשמר את מערכת יחסי הגומלין עם השירותים לגיל
הרך ביישוב.

השכלה ודרישות מקצועיות( :בהתאם לדרישות משרד החינוך)

המועצה המקומית ערערה
المجلس المحلي عرعرة

תנאי סף:

-

מועצה מקומית בסמ"ה
المجلس المحلي بسمة

בעל תואר ראשון ,עם העדפה לתואר שני בתחומי מידעי החברה ו/או
מקצועות הרפואה (עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,חינוך ,רפואה,
סיעוד ,בריאות הציבור ,מינהל מערכות בריאות ,מקצועות הפרא
רפואיים ,יעוץ חינוכי).

-

נסיון של שנה לפחות בניהול מערכת והדרכת צוות וניסיון בעבודה עם
אוכלוסיית ילדים והורים בגיל הרך .לבעלי תואר שני ושלוש שנים
לבעלי תואר ראשון.

המכתב נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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
מזכירת מנכ"לית המועצה  ,עד ולא יאוחר מיום רביעי  ,16/08/2017בשעה .12:00

בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה

