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לשכת סמנכ"ל
מכרז חיצוני מס'  81/16עובד קידום נוער בסיכון – תיקון והארכה
בכל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.

עובד קידום נוער בסיכון.
תואר התפקיד
* מאתר ויוצר קשר עם בני נוער גילאי  14-18הנמצאים בניתוק ממסגרות
תואר התפקיד:
לימוד או מגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
 פועל בדרכים של "יישוג " reachining out ,התערבות בסביבה
הטבעית  ,תוך שימוש במידע משירותי החינוך או באמצעות מרכז מידע
ממוחשב  ,ויצירת קשר עם הנער מתוך הדדיות ושותפות.
 מעריך ומאבחן קשיים  ,צרכים ,כוחות ורצונות של הערים שבטיפולו.
 מתכנן יעדים טיפוליים לקידומו של כל נער ולמימוש הפוטנציאל האישי
שלו בהתאם להנחיה המקצועית.
 פועל בשלושה מישורי התערבות :טיפול פרטני  ,הנחיה והדרכה קבוצתית
ועבודה קהילתית .
 מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער המצוייים באחריותו בפעילות ביישוב
ומחוץ ליישוב ,כגון :מחנות  ,קורסים וסמינרים.
 מלווה את הנערים ועוקב אחריהם גם במהלך שילובם במסגרת אחרת.
השכלה תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום נוער בסיכון ,עבודה
דרישות התפקיד:
סוציאלית ,פסיכולוגיה  ,חינוך,חינוך מיוחד  ,מדעי ההתנהגות ,מדעי הרוח ,
קרימינולוגיה .תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך – בהתמחות קידום
נוער.
חייב עד שנתיים עד מועד תחילת עבודתו – להציג תעודת
הכשרה:
עובד חינוך.
יועדפו בעלי ניסיון בעבודה קבוצתית עם נוער
ניסיון:
בסיכון.לעובדי קידום נוער במגרזרים יייחודיים כגון:
עולים ,חרדים ומגזר ערבי ,יועדפו עובדים השייכים לאותו
מגזר תרבותי.
כישורים אישיים :יכולת לתקשר עם נוער מנותק ,אמפתיה לנוער מנותק .יכולת התמודדות עם מצבי
לחץ .יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית  ,מעורבות חברתית ואכפתיות .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות .יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.
רישיון לעיסוק בתפקיד :היתר הדרכה זמני מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך /רישיון עובד
חינוך.
50%
היקף משרה:
חינוך חברה נוער וקהילה – לפי תעודות.
מתח דרגות:
למנהל המחלקה
כפיפות:
יש להגיש מועמדות על גבי טופסי שאלון אישי  /בקשה למשרה פנויה שניתן
הגשת מועמדות:
לקבל במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה .יש לצרף קורות
חיים ותעודות.
מועד אחרון להגשה :הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח
טלפון  02-9909807לא יאוחר מיום  8.12.16עד השעה .12.00
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מכרז עובד קידום נוער

1

_________________________________________________________________________________________________

דרך יצחק רבין  ,2בניין  Cקניון נעימי בית -שמש
טלפון 02-9909807 :פקס02-9909888 :

