מכרז פנימי  /חיצוני לתפקיד מנהל/ת קידום נוער והיל"ה
מס' מכרז21/2022 :
דרגת המשרה ודירוגה :בהתאם להסכם הקיבוצי של מנהל חברה ונוער.
היקף העסקה 100% :משרה.
כפיפות :מנהל אגף החינוך
תיאור התפקיד:
 אחריות על מכלול הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות המקומית.
 הכנת תכנית עבודה שנתית בהתאם למדיניות הרשות המקומית ואחריות לביצועה.
 דאגה לתיאום ושיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער
מנותק ברשות.
 גיוס ,ניהול והפעלה של צוות העובדים ביחידה לקידום נוער וביצוע שינויים במערך
כוח האדם של היחידה על פי צרכים משתנים .אחריות לשמירה על סודיות ,לאבטחת המחשבים והציוד
של היחידה לקידום נוער.
 ניהול תקציב היחידה לקידום נוער ופעילות להשגת משאבים ממקורות חוץ.
 פיתוח התמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה.
 אחריות לפיתוחן ולביצוען של תכניות טיפוליות/חינוכיות לנוער מנותק בעיר.
 אחריות אדמיניסטרטיבית ומקצועית על עבודת העובדים לקידום נוער ביחידתו.
 במידת הצורך ,הדרכה אישית וקבוצתית של תכניות לבני הנוער המצויים באחריותו בפעילות המתקיימות
בעיר או מחוץ לעיר ,כגון :מחנות ,קורסים וסמינרים.
 הגעה למוסדות ,ארגונים ומסגרות הרלבנטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה ,כגון :מוסדות
חינוך ,חוק ומשפט ,ביקורי בית וכיו"ב.
 השתתפות בהשתלמויות ,בכנסים ובפיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה לקידום נוער
 האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון
 ביצוע פעילות על – פי הנחיות הממונים עליו ברשות ובשיתוף פעולה עם גורמים מטפלים ,מוסדות
 עירוניים וממשלתיים ועם המפקח הממונה על קידום נוער במחוז ,ליישום המדיניות של
 המחלקה לקידום נוער והאגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך.
 הגשת דו"חות ביצוע ,תקציבים ,כוח אדם ,תוכניות חינוכיות טיפוליות ופדגוגיות.
תנאי סף
השכלה ודרישות מקצועיות:
תואר אקדמי הנרכש ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים :קידום נוער בסיכון ,עבודה סוציאלית,
פסיכולוגיה ,חינוך ,מדעי התנהגות ,קרימינולוגיה ,מנהל חינוכי .יועדפו בעלי תואר שני.
תינתן עדיפות לבעלי תעודת עובד חינוך  -בהתמחות קידום נוער.
הכשרה:
סיום בהצלחה קורס מנהלים מטעם האגף או ממסגרת שאושרה מראש ע"י מנהל/ת המחלקה
לקידום נוער באגף ,עד שנתיים ממועד תחילת עבודתו.
ניסיון:
 5שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:
חינוך  /טיפול בבני נוער ,ניהול וארגון ,הכנת תכניות וניהולן ,תכנון ניהול תקציב ,הנחיית צוות.
כישורים אישיים:
יכולת ניהול וארגון.
יכולת תכנון וניהול תקציב.
יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות.

יכולת ליצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים.
יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת.
יכולת עמידה בלחצים.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
ידיעת אנגלית.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות ובסביבות בלתי שגרתיות.
יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת




דרישות נוספות:
שפות  -עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב  -ניסיון עם תוכנות הoffice-
רישום פלילי:
אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
הגבלת כשירות –
עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש
עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

הערות:
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התשפ"א  2021תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייההזכאית לייצוג הולם (חרדים ,עולים חדשים ,בעלי מוגבלויות ,עולים מאתיופיה) אם המועמד הוא בעל כישורים
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד לבין ענייניו /ענייניה האחריםובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין ,הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליך המיון והקבלה מחמת מוגבלותו ,בשאלון האישי למועמד ישנהאפשרות לציין צורך זה.
המעו ניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים ,שאלון מועמד/ת המצורף בקישור הבא:
 ,https://k-m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdfתעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות
התפקיד עד יום שישי ה ,26/08/2022 -כ"ט באב ,תשפ"ב לידי אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז
מסחרי . 1
טל , 08-8500847 / 08-8500816-פקס 08-8600524-או למייל michrazim@k-m.org.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו .תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
אליהו זוהר
ראש העיר

