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  063התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  /תמ"מ מנהל דרוש/ה

 
 

  14-93 – דרוג ודרגה
 411% –היקף העסקה 

 .הל המחלקהכ"ל /מנמנ –כפיפות 
  כפיפות מקצועית לממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך.

 
 –תיאור התפקיד 

 מקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי מנהל התכנית הלאומית ברשות ה
 להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית 

 , הדרישות והנהלים של מטה אתי ובמסגרת ההנחיות, י, חדשניבאופן שיטתי, שיתופי, מקצוע
 התכנית הלאומית המתפרסמים מעת לעת .

 
 –מקצועיות השכלה ודרישות 

 בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת תארים
מהתחומים הבאים : מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, פסיכולוגיה,  מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר

 ., מדיניות ציבוריות, קרימינולוגיה, בריאות הציבורעבודה סוציאלית, חינוך
 

 –יסיון דרישות נ
 ניסיון מקצועי : 

  עם ילדים ונוער בסיכון סיון בעבודהישנות נ 1לפחות . 

  יב, אחריות לתכנון וביצוע שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקצ 9לפחות
 הובלה והנעת צוותים., משימות

 בעבודה  סיוןייתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן נ 
 מורכבות .ממוחשבות עם מערכות מידע 

 סיון ניהולי : ינ

 אנשים לפחות 9בניהול צוותים של  שנים 9סיון של ייתרון לבעלי נ. 
 

 –דרישות נוספות 

  ה תכניותהיכרות עם- Office . אינטרנט , 
 

  –בתפקיד  םהייחודיימאפייני התעשייה 

 פים נוספים רבים.וצורך בעבודה עם ג 

 . עבודה בצוות ויכולת גישור 

 השתתפות במפגשים ארציים ומחוזייםנדרשות נסיעות מחוץ ליישובי המרכז לצורך הדרכה ו. 
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המצורף  המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת
  בקישור הבא:

m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf-https://k 
תמוז ב יום ו', ט"ו,  25/16/2124 -העד תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד 

 .           4אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי לידי , ה׳תשפ״א
 m.org.il-michrazim@kאו למייל   0611521-10-פקס,  0180511-10 /  0511046-10-טל

 לא תיבחן. יע ללא כל הטפסים והתעודות לעילמועמדות שתגו, מועמדים מתאימים בלבד יענ
  תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות.
 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 

 
  ,בכבוד רב                                                                            

 
 אליהו זוהר                                                                             
 ראש העיר                                                                            
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