הארכה מכרז מס' 13/18
למנהל/ת ספריה עירונית
למועצה מקומית באר יעקב ,דרוש/ה מנהל/ת ספריה עירונית לפי  100%משרה.
תאור התפקיד:
ניהול הספריה הציבורית הפועלת בהתאם לחוק הספריות הציבוריות תשל"ה  .1975גיבוש מדיניות לקידום
וטיפוח הספריה הציבורית  .עיקרי התפקיד:
א .ניהול הספריה.
ב .ניהול עובדי הספריה.
ג .בנייה וטיפוח של אוספי הספריה.
ד .ניהול פעילות הספריה בתחומי הקריאה ,המידע והידע ,התרבות והמורשת.
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות .או בעל תואר אקדמי ,שנרכש
במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה או תעודה אקדמית בתחום הספרנות ו/או המידענות.
ניסיון מקצועי :נדרש ניסיון כמנהל ספריה או ספרן במשך שנה לפחות.
ניסיון ניהולי :נדרש ניסיון בניהול של לפחות שני עובדים ,כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן
של שנתיים לפחות.
דרישות נוספות:
• שפות – עברית/ערבית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה טובה.
• יישומי מחשב – מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
•
•
•
•

רהיטות ויכולת התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה.
זיקה לספרות ותרבות.
עבודה בסביבת משאבים אלקטרוניים.
מתן שירות.

דרוג – מח"ר
דרגה  -בהתאם להשכלת המועמד.
•

מועמד שיגיע מתחום ההוראה ויש ברשותו תעודת הוראה ידורג בדירוג חברה ונוער.

•
•
•
•
•

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.

* 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  19/3/18יום שני.
לבירורים ושאלות נוספות לטל' – .08-9785408

בכבוד רב,
אריק זורגר
מנכ"ל המועצה

מכרזים13/18/

