
 בס"ד

 קב"סים מחלקתמנהל  – 21/כו מס' חיצונימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .קב"סים מחלקתמנהל : תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

 מנהל ואחראי אדמיניסטרטיבית ופדגוגית על עבודת קצין הביקור הסדיר.  ●

פועל לפיתוח והתמקצעות של צוות הקב"סים ברשות בשיתוף עם הממונה המחוזי על ביקור סדיר ומניעת  ●

 .נשירה

 מרכז תהליכים רשותיים למניעת נשירה, יוזם תכניות ומנהל שותפויות עם הגורמים הפועלים למניעת נשירה.  ●

 אחראי על כל תהליך שיבוץ התלמידים במעברים.  ●

 עיקרי התפקיד:

 ניהול אדמיניסטרטיבי של הקב"סים ברשות המקומית. ●

 טיפולית של הקב"סים. -ייעוץ, ליווי וחניכה של הפעילות החינוכית ●

 שנות לימוד חובה. 15הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך  ●

 תלמידים במעברים.שיבוץ  ●

 סיוע פדגוגי/חינוכי/ייעוצי/טיפולי פרטני וקבוצתי למניעת נשירה.  ●

 ניהול שותפויות עם גורמים העוסקים במניעת נשירה.  ●

 ייזום תכניות למניעת נשירה.  ●

 כל תפקיד אשר יושת ע"י ראש מינהל החינוך.  ●

 דרישות התפקיד:

 צה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המוע

 להערכת תארים אקדמיים משרד החינוך. 

 .בעל תעודת הוראה 

 .יתרון לבעלי תואר אקדמאי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד 

 .רישיון נהיגה חובה 

 : ניסיון תעסוקתי

  לפחות כקצין ביקור סדיר.שנים  3ניסיון של 

 יתרון. -ניסיון בניהול צוות עובדים 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

, אחריות על כלל התלמידים ומאתגרים בסכנת נשירה ונושרים ברשות המקומית, עבודה בצוות רב מקצועי

 .עבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת ניהול תקציב, כושר ביטוי בכתב ובע"פ, תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים

 .שליטה בהפעלת מחשב ומאגרי מידע ושימוש בהם לניהול העבודה

 .100%: אחוז משרה

 .ראש מינהל חינוך: כפיפות

 עפ"י תעודות בדירוג חברה חינוך נוער וקהילה. :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 
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