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, מכריזה המועצה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 40 בהתאם לסעיף
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 ערערה נוער יישובילתפקיד רכז/ת מרכז  28/2016  חיצונימכרז 

 מחלקת החינוך היחידה:
 רכז/ת מרכז נוער יישובי ערערה תיאור המשרה

ודרגת  דירוג
 המשרה

מותנה באישור משרד  -לפי כישורי המועמדדירוג חינוך נוער וקהילה העסקה לפי חוזה, ב
 החינוך למימון התוכנית.

 משרה. 50%  היקף העסקה

 .360למנהלת התוכנית הלאומית  כפיפות
 שנתית לפעילות המרכז.כנית גיבוש ת - תיאור תפקיד:

  בניית תכנית עבודה ייחודית לכל נוער/ה. -
 אחריות על תהליך ביצוע תכנית העבודה, הערכה, ליווי ובקרה. -
 גיוס כוח אדם וניהול צוות עובדים. -
 עבודה פרטנית וקבוצתית עם הנוער והוריהם. -

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

-חינוך, חינוך בלתי :הבאיםמהתחומים  באחדעדיפות לתואר שני  ,.B.Aתואר ראשון  -
 פורמאלי, עבודה קהילתית, מדעי התנהגות ועבודה סוציאלית.

 סיון מקצועי:ינ
ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של בני  עדיפות לבעלי -

ת נוער, ריכוז תחום הנוער במוסד קהילתי, הכנת תוכניות והפעל נוער, ריכוז תוכניות
 פורמאלי.-פרויקטים לבני נוער במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי

 וצתית.בעבודה קב בעל/ת ניסיון -

 כישורים אישיים:
ולבצע כולת ליזום, לפתח  ;יכולת תכנון תקצוב  ;יכולת ניהול, ארגון והפעלת צוות -

יכולת  ;ולקיים קשר אישי עם הנוער יכולת ליצור ,יכולת ליזום ;תוכניות חינוכיות
יכולת ונכונות לעבוד בשעות   ;ושיתופי פעולה לזהות פוטנציאל ולקדם ממשקים

 .שמירה על סודיות מקצועית ;בלתי שגרתיות

 :דרישות נוספות
 

                          בשעות הבוקר ואחר הצהריים ובהתאם לצורכי       -ניידות וגמישות בשעות העבודה -
 העבודה.

 היעדר רישום פלילי. אישור על -

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה

ara.muni.il-http://www.arara/ גב' היבה מזכירת  הדרושים לידי(, בצירוף קורות חיים והמסמכים
 .12:00, בשעה  12.01.2017חמישי מיום , עד ולא יאוחר  מנכ"לית המועצה

                                                            
 בכבוד,                                                                                   

 עו"ד מודר יונס                                                                                                                      
 האש המועצר                                                                                                                       


