נספח א' -מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד עובד קידום נוער
היחידה:
תואר המשרה:
דרגת המשרה
ודירוגה:
היקף העסקה:
סוג המכרז:
תיאור תפקיד:

חינוך נוער
עובד קידום נוער
דרוג :חינוך משלים
דרגה :בהתאם להשכלת המועמד
משרה מלאה
פנימי/פומבי
מאתר ויוצר קשר עם נערים גילאי  18 – 14הנמצאים בניתוק ממסגרת לימוד או
ממסגרת עבודה ,או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
פועל בדרכים של "יישוג" –  , Reaching Outהתערבות בסביבה הטבעית ,תוך שימוש
במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע ממוחשב ,ויצירת קשר עם הנער
מתוך
הדדיות ושותפות.
מעריך ומאבחן קשיים ,צרכים ,כוחות ורצונות של הנערים שבטיפולו.
מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי שלו בהתאם
להנחיה המקצועית.
פועל בארבעה מישורי התערבות :הפרט ,המשפחה ,הקבוצה והקהילה.
מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצויים באחריותו ,בפעילות ביישוב או מחוץ
ליישוב  ,כגון :מחנות ,קורסים וסמינרים.
מבצע התערבויות חינוכיות – טיפוליות על בסיס של "חוזה טיפולי" פרטני מוסכם,
זאת תוך בירור והבהרת קשיים אפשריים וחלוקת תפקידים ואחריות.
פועל לשילובם של הנערים המנותקים במערכות הפורמאליות והבלתי פורמאליות
התואמות את בני גילם.
פועל בדרכים של שיתוף פעולה עם השירותים האחרים בקהילה.
מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתוכנית.
מלווה את הנערים במהלך שילובם במסגרת אחרת ,ומבצע מעקב לגבי השתלבותם.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך התרבות והספורט.

תנאי סף:

השכלה:
תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום נוער  ,עבודה סוציאלית,
פסיכולוגיה ,חינוך ,מדעי ההתנהגות ,קרימינולוגיה.
הכשרה:
השתתפות בקורס הכוון לעובדי קידום נוער.
ניסיון:
יועדפו בעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער ,בטיפול או בעבודה פרטנית עם
חברות.
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א .2001

מאפייני העשייה
הייחודיים

כישורים אישיים:

בתפקיד:

יכולת להתקשר עם נוער מנותק.
אמפתיה לנוער מנותק.
יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית ,מעורבות חברתית ואכפתיות.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
רישיון לעיסוק בתפקיד:
"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

כפיפות:
הבהרה מגדרית:
מנהלה:

מנהלת מחלקת ילדים ונוער בסיכון
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד
מועד פרסום המכרז22/02/2019 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום :ד'  06/03/2019בשעה 12:00
חובה לצרף:
 .1שאלון למועמד (ניתן להוריד באתר העירייה מיקום דרושים) .או לקבל במשרדי
משאבי אנוש בעירייה.
 .2קורות חיים.
 .3תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.
המסמכים יוגשו למייל  ronit@kfar-yona.org.ilאו במסירה ידנית למחלקת משאבי
אנוש ,רח' שרת  4קומה  2כפר יונה.
איש הקשר לעניין מכרז גב' אדווה כץ בטלפון050-4088522 :
מועמדים/ות שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו
על החתום  -ראש הרשות
שושי כחלון כידור

