בס"ד
מכרז חיצוני מס' ד – 21/עוזר ראש מנהל חינוך נוער וקהילה
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ,וההיפך.

תואר התפקיד :עוזר ראש מנהל חינוך נוער וקהילה.
תיאור התפקיד:
מנהל ואחראי אדמיניסטרטיבית על עבודת המטה במינהל חינוך ,נוער וקהילה .פועל לניהול ופיתוח עבודת המטה
בעבור שירות מיטבי לתושב ,כנגזרת מעבודת מינהל תקינה ומתפתחת.
עיקרי התפקיד:


ניהול אדמיניסטרטיבי של מטה המינהל הכולל את תחומי החשבות ,פניות הציבור ,רכש ,כוח האדם ועוד.



ניהול לוחות הזמנים וניתוב הפניות בלשכת ראש המינהל.



ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות והחלטות ברשות בתחומי אחריות ראש המנהל.

 סיוע בכל תפקיד אשר יושת על ידי ראש המנהל.
דרישות התפקיד:


בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחו"ל .או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  33לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים ,התשע"ג .או תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור
לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות אחרי גיל  21ומעבר שלוש בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים מתוך שלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר).



תואר אקדמאי בחינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד -יתרון.



תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים.



כושר ביטוי בכתב ובע"פ.



מוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות.



שליטה בהפעלת מחשב ומאגרי מידע ושימוש בהם לניהול העבודה.



שליטה ביישומי  -outlook, excel, word, powerpoint -officeחובה.



ניסיון בניהול אדמיניסטרטיבי וניהול לשכה – שנתיים לפחות – חובה.

מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:


עבודה בצוות רב מקצועי.



אחריות אדמיניסטרטיבית על תחומי המטה השונים.

 התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.
אחוז משרה.100% :
כפיפות :ראש מינהל חינוך ,נוער וקהילה.
מתח דרגות 39-41 :בדירוג המח"ר /הנדסאים.
הגשת מועמדות:
ניתן להגיש מועמדות בקישור המופיע באתר העיריה( .בראש העמוד של מכרז זה).
לבירורים נוספים ניתן לפנות במייל  michrazim@bshemesh.co.ilאו בטלפון  -02-9909772מיכל.
מועד להגשה :החל מיום  14/02/2021ולא יאוחר מיום  25/02/2021עד השעה  12בצהריים.
______________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

