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 360התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ת  /מנהלמ"מ  לתפקיד  חיצוני מכרז פנימי / 
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 המח"ר -דרוג

  39-41 -דרגה

 100% – המשרההיקף 

  מנכ"ל העיריה –כפיפות 

 

 –תיאור התפקיד 

 רשים כדי מנהל התכנית הלאומית ברשות המקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנד

 להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית 

 באופן שיטתי, שיתופי , מקצועי , חדשני , אתי ובמסגרת ההנחיות , הדרישות והנהלים של מטה 

 התכנית הלאומית המתפרסמים מעת לעת .

 

 –השכלה ודרישות מקצועיות 

 די המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת תאריםעל יבעל תואר אקדמי המוכר 

מחו"ל במשרד  החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים : מדעי ההתנהגות , סוציולוגיה , פסיכולוגיה , עבודה 

 , בריאות הציבור . הסוציאלית , חינוך , קרימינולוגי

 

 –דרישות ניסיון 

 ניסיון מקצועי : 

  בודה עם ילדים ונוער בסיכון .שנות נסיון בע 4לפחות 

  שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע משימות, 3לפחות 

 הובלה והנעת צוותים.    

  יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן נסיון בעבודה 

 עם מערכות מידע מורכבות .

 לי : נסיון ניהו

  אנשים לפחות . 3שנים בניהול צוותים של  3יתרון לבעלי נסיון של 

 

 –דרישות נוספות 

 היכרות עם תוכניות ה- Office   אינטרנט ,. 

 

  –מאפייני התעשייה היחודיים בתפקיד 

 .צורך בעבודה עם גפים נוספים רבים 

 . עבודה בצוות ויכולת גישור 

 . נדרשות נסיעות מחוץ ליישובי המרכז לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים 

 

המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת )אותו יש להוריד מאתר 

תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד משרות פנויות( ,m.org.il-www.k-   – העירייה

-08 -. טל  1לידי  גב' יפעת כצנלסון באגף משאבי אנוש  עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי  03/06/2019–

 m.org.il-ifat@k או למייל  8600524-08 -, פקס 8500846

 כר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.המכרז נכתב בלשון ז

 בכבוד רב 

 

 אליהו זוהר 

 ראש העיר 
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