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 בית שמש    עיריית                   

  360__מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 41/16מס' ___מכרז חיצוני                                                                             
 מקצועי, חדשני,  השירותים ברשות המקומית באופן שיטתי, שיתופי,      מרכיבי מערך  הרשותיים הנדרשים כדי להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל             את כל המערכיםכלל תמהמנהל התכנית הלאומית ברשות המקומית     :תאור התפקיד    מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון    :התפקיד  תואר    תפקיד בלשון זכר הכוונה גם לנקבה וההיפך בכל מקום בו מפורט תאור ההנחיות, הדרישות והנהלים של מטה התכנית הלאומית המתפרסמים       אתי ובמסגרת  מחלקה הבעל  תואר אקדמאי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי     השכלה:    מעת לעת.  או יותר מהתחומים הבאים: מדעי התנהגות תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד       תלשקיל הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע  שנות עבודה בניהול פרוייקטים 3ב. לפחות       שנות ניסיון בעבדוה עם ילדים ונוער בסיכון. 4לפחות א.     ניסיון:    בריאות הציבור.  פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה,     , סוצוילוגיה,  ניסיון   ג. יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן        משימות, הובלה והנעת צוותים.         צורך בעבודה עם גפים נוספים רבים, עבודת צוות ויכולת גישור.   מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:    בדרוג המחר. 39-41:  דרוג המשרה ודרגה     %100  :היקף משרה    אינטרנט. OFFICE -היכרות עם תוכנות ה  :דרישות נוספות    אנשים לפחות. 3צוותים של שנים בניהול  3יתרון לבעלי ניסיון של   ניסיון ניהולי    עם מערכות מידע ממוחשבות מורכבות.       בעבודה  המרכזי לצורך הדרכה והשתתפות נדרשות נסיעות מחוץ ליישוב            מקצועית לממונה המחוזית של התוכנית הלאומית במשרד הרווחה  למנהל אגף הרווחה  כפיפות :    במפגשים ארציים ומחוזיים.           יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות  רייה או באתר העירייה. במזכירות העי    יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל    הגשת מועמדות:    החינוך.    או משרד    ראש  העיר                                                                                                       משה   אבוטבול                                                                                                 ______________                                                                                                           .12.00עד שעה  19.6.16לא יאוחר מיום   02-9909807טל:      הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח  תאריך אחרון להגשה:    על ההשכלה וכן המלצות.


