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עיריית טייבה
מכרז משאבי אנוש 1/2017
--------------------------------------תואר המשרה :רכז תחום ההתנדבות הרשותי בחנוך.

היקף משרה . 50% :
חינוך ונוער
דירוג :
 :בהתאם להשכלה .
דרגה
תיאור התפקיד:
 .1אחראי על יישום המדיניות להעמקה והרחבה של ההתנדבות בתחום החינוך במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות.
 .2אחראי על מכלול התוכניות הפועלות ברשות כגון  :תכנית התלת שנתית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית",
התנדבות ביחידות הנוער  ,ביחידות קידום נוער ובתכנית מתנדבים מבוגרים בחינוך.
 .3אחראי על פיתוח והרחבת מערך ההתנדבות בחינוך ברמה הבין-מגזרית ברשות המקומית.
 .4הכנת תכנית עבודה שנתית ,ניהול מערך התקציב לרבות גיוס משאבים להפעלת תכניות ההתנדבות.
 .5גיוס מתנדבים ומיונם ,תמיכה ובקרה בשיבוצם וקליטתם במהלך התנדבותם בהתאם לנוהל ההסדרה.
 .6הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחומי ההתנדבות ברשות בהשתתפות רכז ההתנדבות ברווחה.
 .7פועל במסגרת החלטת המטה לשעת חירום ובשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי
מדיניות משרד החינוך.
דרישות התפקיד:
השכלה  :תואר ראשון באחד מן התחומים הבאים  :במדעי החברה )עדיפות לבוגרי מסלול חינוך חברתי קהילתי –חברה
ונוער /קידום נוער (,במדעי ההתנהגות בעבודה קהילתית.
הכשרה  :מחויב בהשתתפות בקורס דו –שנתי להכשרת מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך.
ניסיון מקצועי :שתי שנות ניסיון בתחומים הבאים  :עבודה עם בני נוער ,הדרכה ,הוראה ,ארגון וניהול.
כשירות מקצועית  :תעודת יושר )תעודה בדבר היעדר רישום פלילי(
מבחני כשירות תקופתיים/ידע מקצועי עדכני
רישיון נהיגה ויכול ניידות.
כישורים אישיים  :בעל יכולות לניהול וארגון  ,לקיים תקשורת תקינה ויחסי אנוש  ,להנעת תהליכים ואנשים ,לשיתוף
פעולה עם מתנדבים ועם בעלי תפקידים ,מוסדות וארגונים ,בעל/ת יזמה אישית ,יכולת עבודה טובה
בסביבה מתוקשבת ,בעל יוזמה אישית.
רישיון לעיסוק בתפקיד" :היתר הדרכה " מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
רישום פליל  :אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים
כאלה(
הצעות מועמדות יש למסור לאגף משאבי אנוש בכתב בצירוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך-
23.2.2017שעה שלוש אחרי הצהריים.
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה לא תידון .
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
מכרזים

