מכרז מס' 14/18
למנהל יחידת נוער
בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) תשל"ז –  1976מכריזה בזאת המועצה
המקומית באר יעקב על משרה פנויה של מנהל יחידת נוער לפי  100%משרה.
תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.
עיקרי התפקיד:
א .קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.
ב .ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות.
ג .אחריות לקיומה התקני של מועצת התלמידים ונוער ברשות.
השכלה ודרישות מקצועיות:
 .1בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
למערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 .2סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער ,בהיקף של  188שעות לפחות ,אשר מארגן משרד החינוך או מי
מטעמו .אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד
החינוך בתוך  18חודשים מיום כניסתו לתפקיד.
ניסיון מקצועי:
ניסיון מקצועי של  3שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה ,במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי
פורמאלי,
בתנועות הנוער ,בשירות לאומי או בשירות צבאי ,או במערכת החינוך העל -תיכונית או במערכת ההשכלה
הגבוהה.
ניסיון ניהולי:
ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות ,הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים ,במערכת החינוך או בתחום החינוך
הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל -תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.
דרישות נוספות:
•
•

שפות -עברית ברמה גבוהה .ידע באנגלית.
יישומי המחשב – היכרות עם תוכנות ה.office-

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• ניהול צוותי עבודה.
• עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
• עבודה עם נוער.
דרוג – חברה ונוער

דרגה – בהתאם להשכלת המועמד.

•
•
•
•
•
•

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.
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד
מסוימים תשס"א .2001
המועמד יידרש 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 .12/3/18
לבירורים ושאלות נוספות לטל' – .08-9785408

בכבוד רב,
אריק זורגר
מנכ"ל המועצה
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