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 בית שמש    עיריית                   

 טיפול ביחידה לקידום נוער –רכז חינוך       61/16מס'           חיצונימכרז     

 .בכל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 

 

 טיפול ביחידה לקידום נוער.   –רכז חינוך   תואר התפקיד

 

הילה הקשורים  –אחראי על מכלול הנושאים החינוכיים טיפוליים ביחידה לקידום נוער  :תיאור התפקיד

לאיתור יצירת קשר והתערבות עם בני נוער מנותקים ובסיכון. מכין תכנית עבודה שנתית, מבוססת 

 וצרכי הרשות המקומית ואחראי על יישומה. ה , בהתאם למדיניות האגףבנתונים, ליחידה, בתחומי הלי

יכון ברשות המקומית. ומשתף פעולה עם סחיות מנהל המחלקה לחינוך ילדים ובני נוער בי הנפועל על פ

מערך הביקור הסדיר , מערך החינוך , גורמים מטפלים , קהילתיים וממשלתיים, צה"ל , מגזר  ,המחוז

 שלישי.

 טיפול ופועל לפיתוחם המקצועי. –ינוך אחראי מקצועית על פעילות עובדי ח

 היישוביות םמרכז את ועדות התו"

  טיפולית ברמת כל חניך וחניך )מערכת קידום  –אחראי לתיעוד ולדיווח לגבי הפעילות החינוכית

 ד(.ונוער. שאלוני הערכת תפק

  אחראי על אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות בכל הקשור לבני הנוער המקבלים שירותים

 ת על פי הוראות החוקים הרלוונטיים.אטיפוליים ביחידה. ז –חינוכיים 

  הנמצאים  18 – 13טיפוליות עם נערים גילאי  –בעצמו מאתר יוצר קשר ומבצע התערבויות חינוכיות

 בסיכון ובניתוק.

 

תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער , עבודה  השכלה: יד:דרישות התפק

 סוציאלית, פסיכולוגיה , חינוך ,מדעי ההתנהגות , קרימינוגוליה.

 הכשרה לתעודת עובד חינוך לעובדי קידום נוער בשנתיים הראשונות לעבודתו הכשרה:

 

 יכון.יועדפו בעלי ניסיון בטיפול ובעבודה קבוצתית עם נוער בס ניסון:

 

 %100 :היקף משרה

 לפי תעודות. –חינוך חברה נוער וקהילה  :מתח דרגות

  למנהל המחלקה :כפיפות

 

יכולת לתקשר עם נוער מנותק, אמפתיה לנוער מנותק, יכולת לעבוד בתנאי  ישורים אישיים:כ

לחץ , יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית , מעורבות חברתית ואכפתיות , , 

 לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.ונכונות ובעל פה. יכולת  בכתביכולת ביטוי 

 

  .רישיון עובד חינוך תוך שלוש שנים בתפקיד :רישיון לעיסוק בתפקיד

 

יש להגיש מועמדות על גבי טופסי שאלון  אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן  גשת מועמדות:ה

לצרף קורות או באתר האינטרנט של העירייה. יש  לקבל במזכירות העירייה

 חיים ותעודות.

הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח   מועד אחרון להגשה: 

 .12.00עד השעה       25.9.16  לא יאוחר מיום 9909807-02טלפון   

          

        _______________ 

 אבוטבולמשה                                              

 ראש העיר             


