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

 .במשרה
 

 ה" לתפקיד רכז יישובי תוכנית ציל29/2015מכרז חיצוני 
 3-8ה לגילאי "תוכנית ציל :היחידה

 ה"רכז יישובי תוכנית ציל תיאור המשרה

העסקה מותנית בהמשך תקצוב המשרה על ידי )חינוך נוער וקהילה  דירוג ודרגת המשרה
 .(ה"משרד החינוך לפרויקט ציל

  משרה100% היקף העסקה

 למנהל מחלקת חינוך כפיפות

 :תחומי אחריות :תיאור תפקיד
 גני על המפקחות בשיתוף בשנה פעמים 3 יישובית ועדה כינוס -

 .הילדים
 למנהלת והגשתה המפקחות בשיתוף שנתית עבודה תכנית בניית -

 .ה"ציל
 תוך והגננות המפקחות בשיתוף ולקהילה להורים התכנית שיווק -

 . הורים של לפניות שוטפות מענה מתן
 .מתעדכן נתונים בישוב ואסוף במסגרות הילדים נתוני ריכוז -
 והכשרת הצוותים של מקום מילוי/החלפה, יבוץ ש,גיוס ,איתור -

 של המפקחות באישור יעשה צילה מדריכות/גננות שיבוץ . א"כ
 .החינוך משרד

  בישוב המסגרות בכלל העבודה תכניות עם והיכרות ליווי , מעקב -
 .שוטפים דוחות והכנת

 הסעות וטיפול, ומתכלה קבוע האוכל ציוד על ובקרה פיקוח -
 . חריגים באירועים

 .שלהם התקין הביצוע על ובקרה , העשרה חוגיי ביצוע אחרי עקבמ -
  .ביישוב ה"ציל מדריכי לכלל ההכשרות תכנון -
 .ה"ציל מסגרות ריכוז תיק ניהול -
 צפייה לשם הפעלתם זמני במהלך המסגרות בכל שוטפים ביקורים -

 .המסגרות בתפקוד

 

 :תנאי סף

 : השכלה ודרישות מקצועיות
 .או במדעי הרוח/מדעי החברה ובאו /תואר ראשון בחינוך ו -
 .יתרון- תחום העיסוק נסיון ב -

 נוספות דרישות
 .הנחיה ועבודה עם צוות עובדים, יכולת ריכוז -
  .על ניסיון בשימוש בתוכנית אופיסב -
 .יכולת תכנון וארגון -
  .מ מוסדות וגורמים שונים"יכולת לקיים מו -
 .פ"כושר ביטוי טוב בערבית ובעברית בכתב ובע -
 .בעל יכולת הסתגלות לעבודה במצבים משתנים וקשים -
 .נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות -

 .אך מופנה לגברים ונשים כאחד, המכרז נכתב בלשון זכר

, (ניתן להוריד מאתר המועצה)יגישו בקשה למשרה פנויה , מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל
 חמישי עד ולא יאוחר מיום, לית המועצה "לידי מנכ (והמסמכים הדרושים)בצירוף קורות חיים 

 . 12:00בשעה ,  24.12.2015
  

,  בכבוד
 

ד מודר יונס  "עו
 ראש המועצה


