הארכה מכרז 9/18
מכרז לרכז חינוך מיוחד
למועצה המקומית באר יעקב ,דרוש רכז חינוך מיוחד לפי  50%משרה.
תיאור התפקיד:
ריכוז המערכת החינוך המיוחד בכפוף לחוק החינוך המיוחד ,הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך ברשות המקומית,
עיקרי התפקיד:
א.

גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית ,בהלימה למדיניות משרד החינוך ובתיאום
מפקחי חנ"מ.

ב.

ריכוז ומעקב מערך ההשמה והשיבוץ של תלמידים במוסדות החינוך המיוחד ,בתיאום עם מפקחי
ריכוז והפעלה של מוסדות החינוך המיוחד.

ג.

ארגון וריכוז כח אדם.

השכלה ודרישות מקצועיות:
•
•

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
בעל תעודת הוראה.

ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות ,בתחום החינוך המיוחד ,או בטיפול בתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים ובסיכון.
דרישות נוספות:
•
•
•
•

שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי המחשב – היכרות עם תוכנות ה office -לרבות אקסל.
הגבלת כשירות – עובד חינוך מחוייב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
* הורשע בעברה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
* הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד
ראוי לשמש עובד חינוך.
* הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
* בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות ,יכולת תיאום ופיקוח סמכותיות.
דרישות תפקיד מיוחדות:
•
•

עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה  ,עבודה בצוותי עבודה.

דרוג  -מח"ר
דרגה 37-39 -
כפיפות :למנהל מחלקת החינוך.
•
•
•
•
•
•

על המועמד/ת לציין כי לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון ולצרף אישור על העדר רישום פלילי.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא
תאושר כאמור בצו.
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.
המועמד יכול ויידרש לעבור מיונים בחב' השמה.
משרה זו בעתיד אמורה להוות  100%משרה – וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים ,המלצות ותעודות יש להגיש למח' משאבי אנוש במועצה המקומית באר יעקב רח'
ז'בוטינסקי  ,1באר יעקב או במייל  michrazim@b-y.org.ilוזאת עד לתאריך  11/4/18יום רביעי.
לבירורים ושאלות נוספות לטל' – .08-9785408

בכבוד רב,
אריק זורגר
מנכ"ל המועצה
מכרזים9/18 /

