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(מכרז פנימי מס' )2/2014
למילוי משרה פנויה של  :מנהל יחידת נוער
המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה של – מנהל יחידת נוער
היחידה :מחלקת חינוך

כפיפות ניהולית :מנהל מחלקת החינוך

היקף המשרה( 100% :משרה מלאה) .

דירוג  :מח"ר  .דרגה:

38-40

תיאור התפקיד:
 .1אחראי על כל הנושאים הקשורים בנוער ,הכנת תוכניות עבודה שנתית ואחראי על ביצועה.
 .2ידאג לקשר מתמיד עם כל הגורמים האחראים על החינוך בישוב וטיפול בנוער נושר ,גיוס עובדים ליחידה,
שמירה על סודיות ,ניהול תקציבי וניהול ופיתוח צוות עובדים.
 .3עבודה מול משרדי ממשלה לקידום הנוער ,תיאום עם האחראים במינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

דרישות התפקיד:
תנאי סף
.1
.2
.3

תואר אקדמאי :מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
שלוש שנות ניסיון מקצועי בהוראה או הדרכה או הדרכה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמלי,
בתנועות נוער ,או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה .
שנה אחת לפחות ניסיון מקצועי בתפקיד ניהולי ,הכרוך בהפעלה של כח אדם ותקציבים במערכת החינוך או
בתחום החינוך הבלתי פורמלי א במערכת החינוך העל תיכונית או ממערכת ההשכלה הגבוהה.

המועמדים שעונים על הקריטריונים הנ"ל יעברו מרכז הערכה במשרד החינוך על חשבונם ,מי שיעבור מרכז
הערכה ישתתף בוועדת בחינה לבחירת המועמד.

קריטריונים ואמות מידה :
 .1המועמד שייבחר יתחייב לעבור תוך שנה מיום המינוי קורס אוריינטציה של  188שעות במינהל התרבות
והנוער במשרד החינוך.
 .2בעל יכולת הובלת תהליכים  ,רב משימתיות ,יצירת שיתופי פעולה ועבודה בתנאי לחץ ,בעל יכולת הדרכה
והופעה  /עמידה מול קהל .
 .3בעל יכולת ניהול ,ארגון ,והפעלת צוות ,יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה ,יכולת להנחות מדריכים ,יכולת
ביטוי בכתב ובעל פה ,יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 .4ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה  ,כתיבה ודיבור.
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים,

תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום_חמישי  18/9/2014שעה 12:00
בצהרים למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
עבאס תיתי
ראש המועצה
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