
 

 

 220/22מכרז פנימי/פומבי  - נספח א' 
 רכז/ת מועדונית לתפקיד 

 
 למועדונית המופעלת ע"י אגף הרווחה בעירית כפר יונה דרוש/ה  מדריכה מרכזת. 

 ג. -ומיועדת לילדים בכיתות א 17.00 -12.30ה בשעות    -פועלת בימים א המועדונית 

 לימודיים, רגשיים . הילדים מקבלים במועדונית מענים  

 
 . רווחה: ה יחיד

 רכז/ת מועדונית : תואר המשרה

 34/37/   4-7 דרגה: על   מח"ר/אחידדירוג:    :דרגת המשרה ודירוגה

 , )משרה תלוית תקציב(. משרה 53.5%  :היקף העסקה

 .: פנימי/פומביסוג המכרז
 . תליווי לימודי ורגשי לילדים במועדוני  :תיאור תפקיד

 : התפקידעיקרי 

 . ניהול ותפעול תוכנית חינוכית בלתי פורמלית  -

 . מה הקבוצתיתהעברת תכנים לילדים בר -

 אחריות על תכנון לו"ז יומי ושנתי ובנייה והעברת פעילויות שונות.  -

 בית הספר, ארגוני מתנדבים, מדריכים ואנשי טיפול נוספים.  ההורים, ניהול הקשר עם  -

 ה של עו"ס המועדונית. העבודה כוללת ליווי והדרכ

 : תנאי סף

 וניסיון  השכלה ודרישות מקצועיות

 תואר ראשון בחינוך או במקצועות טיפוליים אחרים. עדיפות ל -

 ניסיון בעבודה עם ילדים, בחינוך או ובהדרכה. -

 יכולת טובה לעבודה בצוות. -

 יכולת ביצירת קשר חם ואוהב והשמת גבולות. -

 ומיטיב עם ההורים.יכולת בבניית קשר טוב -

 משלים.  צוות וכוח אדם בארגון ניסיון -

  :כפיפות

 או מי מטעמה. מנהל אגף רווחה
 

 רה מגדרית: הבה

 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד 
 

 . ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 

 :מסמכים שיש לצרף לבקשה



 

 

 )ניתן להוריד באתר(. . טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 . המעידות על השכלה וניסיון תעודות .3
 . צילום תעודת זהות. 4
 . צילום רישיון נהיגה בתוקף.5
 

המועד הנקוב לעיל, לא     הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר
 .לדיון בפני ועדת הבחינהתטופלנה ולא תובאנה 

  במייל :מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 

yona.org.il-michrazim@kfar  שרת  משאבי אנוש,  יאו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד
 כפר יונה.  ', קומה ב 4

 14/02/2022המכרז:  פרסום מועד
   12:00בשעה   28/02/2022 שני יום  עד להגיש יש למכרז בקשות

 
     8971178-09  -אסתי גלר , עו"ס המועדונית, אגף הרווחה. בטל  :זה מכרז לעניין הקשר איש

   09-8971154. -או, במזכירות האגף 

 
 
 

 הרשות  ראש - החתום על

 שושי כחלון כידור 
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