
 בס"ד
 
 
 
 
 

                 מכרז   חיצוני           מס'____51/17____  מדריך/ה מוגנות בבית ספר
 
 

 תואר התפקיד: מדריך/ה מוגנות בבית ספר במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות"
  

  תיאור התפקיד: *    פועל/ת עפ"י הנחיות מקצועיות של עיריית בית שמש ומנחה מנחים עירוני
                                  במסגרת על"א.

 פיתוח תכנית מוגנות בביה"ס.●
 עבודה וקשר מול מנהלים וצוות ביה"ס.●
 יצירת קשר עם תלמידים.●

 
 

 * העדר רישום פלילי  דרישות:
 * ידע בתחומי האלימות אצל בני נוער 

                        * ניסיון בהדרכה של ילדים ובני נוער ו/או ניסיון פיקודי בצבא
                        * עדיפות לבעלי השכלה רלוונטית

                        * עדיפות לתושבי הרשות המקומית.
  
 
  

 100% משרה:
 

  דרוג מנהלי 6 – 8 (8+). מתח דרגות:
 

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

      ותעודות.
 

  מועד אחרון להגשה: הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לא יאוחר
                                    מיום   29.10.17 עד השעה   12.00.

  לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רחל איטח טלפון:02-9909807
 
  

______________                                                                                                           
                                                                                                                משה אבוטבול
                                                                                                                   ראש העיר

_________________________________________________________________________________ 
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