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 נוער ברשות  מחלקת ת/לתפקיד מנהל פנימי / חיצונימכרז 
  44/2019מס'  מכרז 

 

 נוער ברשות מחלקת   ת/מנהל–תאור המשרה 

 

  100% –היקף משרה 

 

 .חברה ונוער -דירוג 

 

 בהתאם להשכלת המועמד. –דרגה 

 

   החינוך אגףמנהל  –כפיפות 

 

  –תיאור התפקיד 

 לי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית עיקרי התפקיד: הובלת מערך החינוך הבלתי פורמא

 קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית  .א

 ניהול עובדי מחלקת הנוער ברשות.  .ב

 אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות  .ג

 

  –תנאי הסף 

 

 –השכלה ודרישות מקצועיות . 1

 אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה , או שקיבל הכרה בעל תואר א.  

 .מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ      

 שעות לפחות, אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו.  188ב. סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, בהיקף של  

   18ה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלח     

 חודשים מיום כניסתו לתפקיד.      

 

  דרישות ניסיון. 2

שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה, במערכת החינוך או בתחום  3ניסיון מקצועי של  –א. ניסיון מקצועי     

 –בשירות צבאי או במערכת החינוך העל  החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועת הנוער, בשירות לאומי או

 תיכונית או במערכת ההשכלה הגוהה. 

ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים במערכת החינוך או  -ב. ניסיון ניהולי   

 בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגוהה. 

    

  דרישות נוספות ג.  

 ברמה גבוהה. ידע באנגלית.  עברית –שפות     

  OFFICEהיכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב    

  

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד. 3

 ניהול צוותי עבודה       

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות       

 עבודה עם נוער       
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 ל שלמועמד הרשעה פלילית תונח בפני ועדת הבחינה חוו"ד של היועמ"ש האם הוא ראוי. תבוצע בדיקה ככ4

 לשמש בתפקיד.    

 

 

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

רות פנויות( תעודות  השכלה ומסמכים נוספים מש – m.org.il-www.kלהוריד מאתר העירייה   

   יפעת כצנלסון באגף משאבי אנושלידי  גב'  17/11/2019–הבהתאם לדרישות התפקיד עד 

 .  1עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 

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

 כאחד. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים
 

 

 

 

 בכבוד רב 

 

 אליהו זוהר 

 ראש העיר 

 

 

http://www.k-m.org.il/

