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עיריית טייבה
מכרז משאבי אנוש 11/2017
--------------------------------------תואר המשרה :רכז חוגים ברשות במסגרת תכנית אתגרים לקידום החינוך הבלתי פורמאלי ברשות .
היקף משרה  :מלאה .
 :חינוך ונוער
דירוג :
" ההעסקה לפי חוזה אישי ובכפוף להמשך תקצוב התקן "
תיאור התפקיד:
 -1אחראי על תכנית חוגים רשותית ויישומה ברשות המקומית בהלימה לתוכנית אב רשותית ויעדי מנהל חברה ונוער במשרד
החינוך.
 -2מכין תכנית עבודה שנתית  ,כולל תכנון תקציב בתחום המקצועי שעליו הוא מופק ואחראי לביצועה.
 -3חבר בצוות ההנהלה של הועדה הרשותית ושותף באחריות להשגת מטרות התוכנית .
 -4אחראי לניהול מאגר הספקים והמשאבים הנדרשים המשמשים את תחומו המקצועי ודואג לתחזוקה השוטפת ומקיים תכנית
חוגים רשותית בדגש על איכות וגיוון התכנים.
 -5מנחה את המדריכים המקצועיים בעבודתם.
 -6מפרסם ומשווק את החוגים המקצועיים.
 -7מרכז ועדות של תושבים ומתנדבים מהקהילה בתחום פעילותו המקצועית.
 -8פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם  ,ועל פי מדיניות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך .
דרישות התפקיד:
השכלה  :תעודת מדריך מוסמך /תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך –מנהל חברה ונוער /תעודת עובד חינוך /
תעודת הוראה .יועדפו בעלי תואר ראשון בתחום התמחותו המקצועית .
ניסיון מקצועי :ניסיון של  3שנים בתחומים הבאים  :ניהול  /ריכוז והובלת תכניות מערכתיות ופרויקטים בקהילה ,הכנה
והפעלת פרויקטים חינוכיים בתחום התמחותו המקצועית.
כישורים אישיים  :יכולת ניהול ,ארגון והפעלת צוות ,יכולת ליזום  ,לפתח להפעיל פרויקטים חינוכיים בתחום התמחותו
המקצועית  ,יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער ,יכולת להדריך ולהנחות ,יכולת לשיתוף פעולה ,ביטוי בכתב ובעל פה
דרישות ייחודיות לתפקיד  :הצגת תעודת יושר )תעודה בדבר היעדר רישום פלילי ועבירות מין ( ,עבודה בשעות בלתי
שגרתיות ,גמישות בשעות העבודה  ,ידע עדכני בעבודה והפעלת מחשב.
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-
13.4.2017שעה 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

