11.10.2020

מועצה מקומית
מכרז חיצוני לתפקיד מדריך/ה למועדונית
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1977-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מחלקה-

מחלקת חינוך.

תואר המשרה-

מדריך/ה למועדונית.

דירוג/דרגה-

משרה בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה בהתאם להשכלה.

מכרז -

מכרז כ"א 29/20

סוג המכרז-

חיצוני

ההיקף משרה-

 100%משרה.

זמני הפעילות –

לאורך כל שנת הלימודים (כולל חודש יולי) ,ימים א'-ה'
בשעות .12:00-18:00

תיאור התפקיד-
רכז/ת המועדונית אחראי /ת מטעם הרשות המקומית על תפעול המועדונית בהתאם
לסטנדרטים ולתוכניות הפעולה של כל מועדונית .בנוסף ,הוא/היא אחראי/ת על הקשר,
ההכוונה ותיאם העבודה בין המועדוניות ברשות לבין גורמי הרווחה והחינוך.
• בניית שיתופי פעולה ותיאום ביישוב ,עם בתי ספר  ,גורמי קהילה ,בנוגע
למועדוניות.
• הכנת וועדות לבניית תכנית חינוכית -טיפולית לכל ילד ,ועדות הערכה ,ועדות
שיבוץ.
• בניית תכנית עבודה משותפת למועדוניות ביישוב.
• איסוף וריכוז דוחות.
• טיפול בבעיות כ"א -תיאום ומציאת מחליפות בהיעדר מדריכה או אם בית.
• תקציב העשרה -תיאום עם מדריכי החוגים.
• ייזום פעילויות במועדונית.
• טיפול בנושאים הקשורים ברווחת העובדים במועדוניות ,ייזום השתתפות
במפעלים עירוניים וכו.
• תיאום בהקשר לאירועים חריגים.
• תיאום בנוגע לתחזוקת המועדוניות ,מזון (קייטרינג) וכד'.
השכלה ודרישות -
תואר ראשון במדעי החברה והרוח ותעודת הוראה או תעודת עובד חינוך.
תנאים מוקדמים להעסקה -
עדיפות למי שעסק/ה כמדריכ/ה במועדונית באותה רשות.
ניסיון –
ותק לפחות של  3שנים בעבודה חינוכית מוכחת עם ילדים ונוער /הוראה בבית ספר
מדריכ/ה או מורה חיילת ,שעסק/ה בהדרכה ישירה בצבא או בשירות לאומי.

כישורים אישיים -
גישה אמפטית לילדים מאוכלוסיות מאתגרות
יכולת להדריך ולהנחות
יכולת לבנות תכניות ולבצען.
נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות
כושר ניהול ותקשורת טובה
כפיפות -מנהלת אגף חינוך.

רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א2001-
בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים עד תאריך  25.10.2020בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
שרון בן זוהר ,טלפון ישיר08-8593548 :
לידיעת המועמדים ,המשרה כיום מאוישת על ידי עובד זמני.
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

