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מכרז פנימי/חיצוני

מלווה בהסעות לילדים שיקומיים
תיאור התפקיד:
מלווי הסעות לפעוטות /ילדים שיקומיים ובעלי בעיות מוטוריות במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד.
היקף משרה60% :
דרגת המשרה ודירוגה 6-8 +8 :בדירוג מנהלי
דרישות התפקיד:
 תפקיד המלווה לאסוף את הפעוט/ילד/ה מביתו כולל הציוד שלהם במידה ונדרש ,לווי ההסעה למסגרות
באשדוד או אשקלון או קריית גת או בקריית מלאכי או אחר בסביבה .הכנסת הפעוטות למסגרות .
 תפקיד המלווה לאסוף את הפעוט /ילד/ה מהמסגרת כולל את הציוד שלהם במידה ונדרש  ,לווי ההסעה
חזרה לביתו בקריית מלאכי .
 יש ברשותו אישור שעבר בסמוך לפני כניסתו לתפקיד קורס עזרה ראשונה או מוכנות לעבור
הכשרה כזו ע"ח הרשות .
 המלווה אחראי על שלומם ובטיחותם של הפעוטות עם המוגבלות בהסעה ועל קיום הוראות .
התקנות ואלה תפקידיו :
 .1המלווה ידאג לשלומו ובטיחותו של פעוט עם מוגבלות ,יהיה קשוב לצרכיו וישמור על ציודו .
 .2המלווה לא ישאיר פעוט עם מוגבלות ברכב ההסעה בלא פיקוח והשגחה .
 .3המלווה יוודא לפני תחילת ההסעה שיש בידוי את רשימת הפעוטות המיועדות לנסוע באותה ההסעה .
 .4המלווה יושיב כל פעוט במושב הבטיחות  ,יהדק את מושב הבטיחות למושב הרכב .
 .5המלווה יוודא שאין ברכב כל חפץ שעלול לפגוע בפעוטות .
 .6המלווה יהיה נוכח במשך כל ההסעה והוא ישב חגור בחגורת בטיחות במקום שממנו יוכל לראות את כל
הפעוטות בהסעה .
 .7המלווה ילווה כל פעוט מרכב ההסעה אל תוך מעון היום השיקומי עם ציוד הנדרש .
ניסיון :
עדיפות לבעלי ניסיון בתחום .
כפיפות :מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודה לרבות
העדר רישום פלילי עד –  21/11/18באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי,
מרכז מסחרי  1טל 08-8500847-פקס.08-8600524-
מייל – Rachel@k-m.org.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
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