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  מנהל מח' פרויקטים חינוכיים  65/17מס' מכרז חיצוני 
  

  
  

  מנהל פרוייקטים חינוכיים.  תואר התפקיד:
 

   :תיאור התפקיד
  

המערכת החינוכית העירונית וטיפול בתכניות  קידום פרויקטים חינוכיים  שונים בהתאם לצרכי
עבודה מול מספר  פרויקטים ועובדים. יכולת הנעה וקידום  העירונית. פרטניות במערכת החינוך 

  גורמים במקביל. 
  

     :עיקרי התפקיד
  

  מעקב ,בקרה והובלת פרויקטים חינוכיים באגף החינוך  

  קיום ימי עיון  

 וע משימות המחלקה ביצוע מעקב אחר ביצ  

  הוצאת  שנקבעו העברת דיווחים שוטפים להנהלה אודות השגת היעדים והמטרות
  הנחיות לגורמי התפעול הרלוונטיים ומעקב אחר ביצוען.

 הנגשות, פניות של  לבתי ספר, כגון: סייעות חנ"מ, ריכוז בתכניות פרטניות לתלמידים ו
  הטיפול.  בתי ספר והורים ומעקב אחר

 .תיאום בין גורמים שונים בתוך אגף החינוך  ומחוצה לו  

  מתן מענה לבעיות שוטפות. הפקת דוח"ות ביצוע של המחלקה  

  .ריכוז מידע ונתונים רלוונטיים לצורך ביצוע משימות המחלקה  
  

  : השכלה ודרישות מקצועיות
  

  גבוהה או שקיבל  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
  בחוץ לארץ. הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים 

  
       ניסיון מקצועי:

  
 ריכוז פרויקטים, מעקב ובקרהתר מהתחומים הבאים: ייזום או שלוש שנות ניסיון באחד או יו

  נהלי עבודה.אחר ביצועים, כתיבת והטמעת 
  

      : דרישות נוספות
  

  יכולת מעקב אחר תהליכים מרובים  

  יכולת ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובעל פה  

  יכולת הנעה וקידום של פרויקטים  
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        מתח דרגות:
  

  בדרוג המח"ר. מינהלי  40 -42
  

        אחוזי משרה:
  

100%  
  

        :כפיפות
  
  מנהל אגף החינוך  

  
    : הגשת מועמדות

  
  משרה פנויה שניתן לקבל  במזכירותיש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה ל

  העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.
  

        מועד אחרון להגשה: 
  

 02-9909807רחל איטח טל: הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה. לגב' 
  12:00בשעה  7.1.18 _לא יאוחר מיום

  
              ________________  

  משה    אבוטבול              
 ראש  העיר               


