מכרז פנימי וחיצוני /23/21ע

לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו דרוש/ה:

רכז/ת גילאי א'-ו' ורכז/ת ניצנים

תואר התפקיד :רכז/ת גילאי א'-ו' ורכז/ת ניצנים
שעור המשרה 100% :משרה ( 42שעות שבועיות)
כפיפות :מנהלת מחלקת ילדים ונוער
דירוג ודרגה :עובדי חינוך נוער חברה וקהילה .דרגה  :בהתאם לתואר/תעודה.
תיאור התפקיד
▪ שותפות מלאה בצוות מוביל במחלקת ילדים ונוער ובפעילויותיה.
▪ אחריות על פעילות אזורית ערכית וחינוכית לגילאי א'-ו'.
▪ ליווי ויעוץ מקצועי למסגרות הבלתי פורמאליות של כיתות א'-ו' ביישובי המועצה השונים.
▪ אחריות על התמקצעות ופיתוח תחום ההדרכה בקרב כלל בעלי התפקידים בחינוך הבלתי פורמלי
העוסקים בהדרכה.
▪ הנחיית פורום מדריכי ומובילי מרחבי א'-ו'.
▪ אחריות על הקשר עם המסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות של הילדים הפועלת באזור.
▪ ריכוז כל הפעילות המנהלית – ארגונית – חינוכית של תחום הקייטנות ותחום ניצנים ברשות.
▪ אחריות על הקשר הרשמי מטעם המועצה מול שותפי התכנית ניצנים.
▪ השתתפות בוועדות ,השתלמויות וסמינרים מטעם המועצה והשותפים הנוספים.
▪ ביצוע כל משימה ,מטלה או פרויקט ,בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה ,ע"פ ההנחיות
הממונה הישיר
דרישות התפקיד:
השכלה
תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים  :חינוך בלתי פורמלי  ,חינוך  ,עבודה קהילתית  ,מדעי התנהגות ,
מדעי החברה והרוח.
או
תעודת מדריך מוסמך  /תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך מינהל חברה ונוער  /תעודת עובד
חינוך  /תעודת הוראה.
ניסיון מקצועי
ניסיון של  3-5שנים בתחומים הבאים  :עבודה בחינוך בלתי פורמלי  ,הדרכה  ,ארגון פעילויות
ופרויקטים חינוכיים בתחום החינוך הבלתי פורמלי ובקהילה.

דרישות נוספות
▪ יכולת ניהול ופיתוח הדרכה ,הנחיה וליווי של צוותי מדריכים
▪ יכולת ייצור ולקיים קשר אישי עם ילדים ובני נוער ,מורים ,תלמידים ואישים בקהילה
▪ יתרון לניסיון והיכרות עם המגזר הכפרי

▪
▪
▪
▪
▪

יכולת תכנון והפעלת פרויקטים חינוכיים

ידע וניסיון בעבודה במערכות ממוחשבות והפעלת יישומי  , OFFICבדגש על תוכנת Excel

העבודה היא גם בשעות אחר הצהריים והערב ,ובפגרות הלימודים.
רישיון נהיגה ורכב – חובה
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א – .2001

קורות חיים ,אישורי העסקה ,תעודות השכלה וטופס שאלון למועמד/ת בציון מספר מכרז ,יש
לשלוח למייל  minhal4@megido.org.ilעד לתאריך  22.7.2021הצעות שלהן לא יצורפו כל
המסמכים הנדרשים ,לא תענינה.

המודעה מיועדת לגברים ולנשים
תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסתיו בן עמי ,מנהלת מחלקת ילדים ונוער ,בטלפון שמספרו .04-9598649

