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  ___ מנהל יחידת נוער ברשות86/16מס'__           חיצוני מכרז  
  *בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך

  מנהל מחלקת נוער ברשות.    תואר התפקיד::
  הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית עיקרי התפקיד:    התפקיד: תאור 

 קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית.  .א
  ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות  .ב
 לקיומה התקני של מועצת התלמידים ונוער ברשות.  .ג
  

בעל תואר אקדמי. שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל   :דרישות התפקיד
 לארץ בתחום החינוך או מדעי החברה,הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

  , חינוך בלתי פורמלי.נהל חינוכיימדעי ההתנהגות, מ
  ,גן שעות לפחות, אשר מאר 188ף של בהיקסיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער

משרד החינוך או מי מטעמו. אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס 
חודשים מיום כניסתו  18הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 

  לתפקיד.
שנים  בתפקידים של הוראה או הדרכה , במערכת החינוך או  3ניסיון מקצועי של   :דרשיות ניסיון

לי. בתנועות הנוער , בשירות לאומי או בשירות צבאי. או בתחום החינוך הבלתי פורמא
  תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה  –במערכת החינוך העל 

ניסיון של שנה אחת לפחות , הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים ,  –ניסיון ניהולי 
 תיכונית –במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל 

  ההשכלה הגבוהה. תאו במערכ
 עברית ברמה גבוהה , ידע באנגלית. –שפות 

 OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב 
  היתר הדרכה מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.      רישיון הדרכה

  
  עבודה בצוות עבודה.   :עשייההמאפייני 

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות 
 .עבודה עם נוער 

  
  מנהל אגף סא"ן      כפיפות:

  
  דרוג חברה חינוך ונוער , לפי תעודות.  :מתח דרגות

  
  100%    :יקף משרהה
  

יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל    הגשת מועמדות:
קורות חיים ותעודות המעידות על  במזכירות העירייה או באתר העירייה. יש לצרף

  ההשכלה וכן המלצות.
  : הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח תאריך אחרון להגשה
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