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  סייע לגן ילדים/ לתפקיד סייעתמכרז חיצוני

  
  :תיאור התפקיד

  
סיוע לגננת בטיפול בילדים וביצוע פעולות עם הילדים בעבודות שונות ובפעילויות  •

 .בהתאם לצורך על פי הנחייתה והדרכתה של הגננת, שונות
אביזרים מתאימים לפעילות , ה חומרי עבודה ולמיד–הכנת הגן לקראת יום עבודה  •

 . פדגוגית מתוכננת
 .פ הנחיית הגננת"עבודה פדגוגית עם קבוצות ילדים ע •
 על ניקיון הגן ועל הסדר והארגון שמירה   - ות לניקיון ולאחזקה שוטפת של הגן אחרי •

 .של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן
עזרה ברחיצה , בהפשטה ובהלבשה, החלפהעזרה ב: כגון(טיפול פיזי והיגייני בילדים  •

 . וד הילדים לטפל בעצמםתוך עיד, )ונטילת ידיים
 .על פי תיאום עם הגננת, ילדים בפעולות יצירה או משחקתמיכה בקבוצות ה •
בהתאם לתכנית , בפעילויות הורים וילדים ובחגיגות,  באסיפות הוריםהשתתפות  •

 .הפדגוגית של הגן
, ימי הולדת, מפגשי הורים, ט ובסידור הגן לקראת חגיגותבודות קישוסיוע לגננת בע •

 .ערבי חגים ואירועים אחרים וניקיון הגן אחריהם
 .צ"השתתפות במפגשי הורים בשעות אחה •

  
  :דרישות התפקיד

  ! חובה – שנות לימוד 12ת /בוגר - 
תוך שנתיים ימים , ת/או התחייבות לקורס סייע, ת בגני ילדים/ייעת תעודת קורס ס/בעל - 

 .ת/ח הסייע"מתחילת ההעסקה ע
 .בעבודה עם ילדים, של חצי שנה ניסיון קודםיתרון  - 
 ! חובה–) קריאה וכתיבה(שליטה מלאה בעברית  - 
 .תעודת יושר מהמשטרה - 

  
  :כישורים אישיים

  .ת יכולת לעבוד בצוות ובשיתוף פעולה/בעל - 
 .ת לעבוד עם ילדים/אוהב - 
 .ת ובעלת יכולת תכנון והכלה/מסודר, ת/נמרץ - 
 .נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות במקרים שבהם תידרש  - 
 .סובלנות וסבלנות ואסרטיביות, הסברה, יכולת - 
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  צילומי תעודה לרבות , רוף קורות חייםהמעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצי
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  .מועמדים מתאימים בלבד יענו

   בכבוד רב                    
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