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, מכריזה המועצה המקומית 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  08 בהתאם לסעיף
 ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 

 תנאי הסףהודעה על הארכת מועד ושינוי 

 לתפקיד מנהל יחידת נוער והחינוך הבלתי פורמלי 04/2019מכרז פנימי 
 חינוך בלתי פורמלי היחידה:

 והחינוך הבלתי פורמלי מנהל יחידת נוער תיאור המשרה
 חינוך נוער וקהילה  דירוג ודרגת המשרה

 משרה 100% היקף העסקה

 למנכ"ל המועצה כפיפות
החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית הובלת מערך  תיאור תפקיד:

 . עיקרי התפקיד :
 . גיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראי לביצועה -
אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול  -

 .הרשות המקומית ומתאם עם כל הגורמים העוסקים הנושאים אלו 
 .מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ואיתור הצרכים -
 .מתכנן ומבצע תכניות להפעלת הנוער והקהילה ועוקב אחריהן -
ות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם תוכניות לתקצוב פעולמכין  -

 .להנחיות הרשות
 .מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים -
 .מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות -
 פיתוח מנהיגות צעירה כגון: מד"צים. -
 של בני נוער בקהילה. פיתוח התנדבות ומעורבות -
 ניהול עובדי יחידות הנוער במועצה. -
 גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש  -
 הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער. -
 קיום ימי השתלמות והעשרה מקצועית לעובדים . -
 פיקוח מעקב ובקרה על עבודת היחידה . -
 ם ונוער במועצה.אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמדי -
 יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים. -
 קיום פגישות עם מעצת התלמידים אחת לחודשים, לכל הפחות.  -

 

 תנאי סף:

 

 השכלה ודרישות מקצועיות
או שקיבל הכרה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  -

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ מהמחלקה להערכת

 ניסיון דרישות
שנים בתפקידים של הוראה ו/או הדרכה במערכת החינוך  3ניסיון מקצועי של  ניסיון מקצועי

 או בתחום החינוך הבלתי פורמלי.
ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי  ניסיון ניהולי

 פורמלי .
 נוספות:דרישות 

 עברית וערבית ברמה גבוהה -שפות. 
 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE. 
  שעות לפחות, אשר מארגן משרד  188סיום קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של

חודשים מיום כניסתו  18החינוך. אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים אותו בהצלחה תוך 
 לתפקיד

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

 ניהול צוותי עבודה. -
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. -
 עבודה עם נוער. -

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

 07/04/2019ראשון  עד ולא יאוחר מיוםעובדת משאבי אנוש, )והמסמכים הדרושים( לידי גב' אמאל יונס 
  .0014:בשעה 
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