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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 40 בהתאם לסעיף

 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 נוער יישובי מדריך חברתי למרכזלתפקיד  05/2017  חיצונימכרז 

 360התוכנית הלאומית  היחידה:
 מדריך חברתי למרכז נוער יישובי  תיאור המשרה

העסקה פרויקטיאלית תלוית נוער וקהילה לפי כישורי המועמד.  דירוג חינוך ודרגת המשרה דירוג
 לאורך קיום מקורות תקציביים ע"י המדינה. -תקציב ע"י המדינה

 משרה. 45% היקף העסקה

 .360למנהלת התוכנית הלאומית  כפיפות
 מאתר ויוצר קשר עם בני הנוער. - תיאור תפקיד:

 בונה, מגבש ומדריך קבוצות נוער המתלכדת על בסיס הצרכים, -
 הרצונות ותחומי העניין המשותפים.

שלמענן התלכדה ת את המטרות ת חינוכיות המשלבוויוזם, מכין ומפעיל תוכני -
 קהילתיות. -חברתיות -מטרות חינוכיותהקבוצה עם 

 מעריך הערכה שוטפת את תהליך ביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו. -
ליישוב: טיולים, כנסים, מחני נוער  פעילויות המתבצעות מחוץהשתתפות ב -

 וכדומה.
 "אוזן קשבת" לבני הנוער. -
חלק בתכנון צוות החינוכי של ביה"ס ומשתתף בהשתלמויות ולוקח חבר ב -

 והפעלת האירועים המרכזיים במרכז.

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

-בעל תואר ראשון בחינוך בלתי אוך מוסמך בכיר או מורה מוסמך בכיר מדרי -
עבודה קהילתית, מדעי התנהגות, עבודה סוציאלית, חינוך,  פורמאלי,

 תרפיסטים ביצירה ואומנות.

 נסיון מקצועי:
בעבודה ישירה עם נוער במסגרות חינוך שנים  2-3של עדיפות לבעלי ניסיון  -

 פורמאליות.-בלתי
 נסיון בעבודה קבוצתית עם בני נוער בסיכון ומצוקה.  -

 כישורים אישיים:
 יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער. -
 קהילתי. -חברתי -שיר בני בנוער בתחום הערכייכולת להדריך ולהע -
 עבודה חינוכית. יכולת ליזום, להכין ולבצע תוכנית -

 :דרישות נוספות
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות. -

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

 עצהאש המור                                                                                                                      


