מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנחה חינוכי/ת
היחידה:

עיר ללא אלימות

תואר המשרה:

מנחה חינוכית

דרגת
ודירוגה:

המשרה דרוג :חינוך משלים דרגה :בהתאם להשכלה

היקף העסקה

 50%משרה ( 21שעות שבועיות)

סוג מכרז:

פנימי/חיצוני.
תפקידיו ותחומי אחריותו

תיאור תפקיד:

• הנחייה חינוכית ייעוצית של מדריכי המוגנות בבית הספר בעיר.
• פיתוח תכנים ומערכי שיעור בנושאים של אלימות ברשת ,מוגנות ועוד.
• הקמה וליווי מיזמים ופרויקטים חינוכיים המופעלים ע"י בני נוער ומבוגרים.
• מיפוי צרכים ובניית מענים ,בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,לאיתור תופעות חברתיות
בנושא אלימות ,סמים ואלכוהול.
• יצירת שיתופי פעולה עם גורמים שונים בישוב.
• עבודה בשעות גמישות (עבודה גם בשעות אחה"צ/ערב).
השכלה ודרישות מקצועיות
תואר אקדמי בתחומי החינוך ,מדעי החברה ,עבודה סוציאלית ,קידום נוער ,פסיכולוגיה.
הגבלת כשירות
אישור העסקה משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי
אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסיקו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין.

תנאי סף:
דרישות ניסיון
א .ניסיון מקצועי וניהולי
• ניסיון בתחום החינוך הפורמאלי /הבלתי פורמאלי וניהול צוות
• יתרון לניסיון בעבודה עם נוער בסיכון
דרישות נוספות
יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה . OFFICE -
• יחסי אנוש מעולים
• יכולת עבודה בצוות ,ארגון ותכנון משימות.
• ניסיון בפיתוח תכניות עבודה וריכוז פרויקטים חברתיים.
מאפייני העשייה
• עבודה גם בשעות אחה"צ ובשעות בלתי שגרתיות
הייחודיים בתפקיד:
• יכולת ומוטיבציה להובלה והתנעה של תהליכים חברתיים והנעת אנשים.
• יכולות ריכוז וניהול צוות מדריכים.
• יכולת הבעה רהוטה בכתב ובע"פ .
• דייקנות ועמידה במשימות.
מנהל התכנית עיר ללא אלימות
כפיפות:
הבהרה מגדרית

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד

מועד פרסום המכרז29/03/2019 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום ד'  10/04/2019בשעה 12:00
חובה לצרף:
 .1טופס שאלון למועמד (ניתן להוריד באתר).
 .2קורות חיים.
 .2תעודות ומסמכים.
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג ולהגיש:
 .1במייל ronit@kfar-yona.org.il
מנהלה:

 .2במשרדי הרשות המקומית מחלקת משאבי אנוש בכתובת שרת  4קומה  2כפר יונה.
איש הקשר לעניין מכרז זה :ויקטור (ויקי גלאם ,בטלפון . 052-4655736
מועמדים/ות שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו
על החתום  -ראש הרשות
שושי כחלון כידור

