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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד סייע/ת בגן ממלכתי דתי

בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1977-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
תואר המשרה -סייע/ת בגן ילדים
מכרז כ"א מס'27/18 :
דרגה –  6-8בדירוג המינהלי.
היקף המשרה 100% -משרה
תיאור התפקיד -
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף
לתכנית
העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
תחומי אחריות:
• הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום:
• אחריות על תחום הזנת הילדים בגן:
• מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה על ניקיונם ורווחתם:
• שמירה על ניקיון הגן וסביבתו:
• סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן:
• תמיכה בגנן במימוש תוכנית העבודה של הגן:
• החלפת הגנן בהיעדרו ובהיעדרות גנן מחליף (במקרים חריגים בלבד):
תנאי סף:
השכלה:
 12שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועיות:
בעל/ת תעודת קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך.
מועמד/ת אשר יתקבל/תתקבל יחויב/תחויב לעבור קורס עזרה ראשונה עפ"י הנחיות משרד
החינוך.
רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ,תשס"א.2001 -

הגבלת כשירות:
לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט:1161 -
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו איןהעובד ראוי לשמש עובד חינוך.
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.כישורים אישיים:
ערנות ודריכות ,יכולת ארגון ותכנון ,סמכותיות ,סדר וניקיון.
כפיפות:
כפיפות מקצועית וארגונית  -גננת.
כפיפות מנהלתית – מנהלת אגף חינוך/מנהלת מח' גנ"י ברשות.
בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים עד תאריך  31.12.2018בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
אשת קשר – חנה טסלר ,טלפון ישיר08-8593550 :
לידיעת המועמדים ,המשרה כיום מאוישת על ידי עובדת זמנית
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

