
 2017-27 –חיצוני  מכרז כ"א

 201708/03/תאריך פרסום המכרז: 

 מועצה אזורית גולן

 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 וחינוך בלתי פורמאלי יחידת נוערמנהל/ת 
 

 תיאור התפקיד

 מערכת החינוך  הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם
 הפורמאלית.

 המקומית. הבלתי פורמאלי לנוער ברשות קידום וניהול החינוך 

 .ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות 

 אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות 
                         
   דרישות התפקיד

   : השכלה

 המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי
 .תארים אקדמיים בחוץ לארץ להערכת  הכרה מהמחלקה

  עות לפחות אשר מארגן ש 188סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער בהיקף של
 או מי מטעמו. משרד החינוך

 הכשרה למנהל יחידת נוער של  אדם שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס
 .חודשים מיום כניסתו לתפקיד 18משרד החינוך תוך 

    
           :ניסיון מקצועי

  הוראה או הדרכה במערכת החינוך או  שנים בתפקידים של 3ניסיון מקצועי של
 או ,בשירות לאומי או בשירות צבאי, פורמאלי בתנועות הנוער בתחום החינוך הבלתי

 תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה. –במערכת החינוך העל          
 

 ניסיון ניהולי: 

 במערכתהכרוך בהפעלה של כח אדם ותקציבים, חות ניסיון ניהולי של שנה אחת לפ 
תיכונית או -העל החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך

 במערכת ההשכלה הגבוהה.
 

 :דרישות נוספות
 

 עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

 החינוך וער מחויב בהיתר הדרכה מטעם משרדעובד חינוך ונ -הגבלת כשירות- 
 מנהל חברה ונוער.

 :העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה  
 המדינה. הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון .1
 הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון. .2
 הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד .3

 משום השפעה מזיקה על תלמידים.       
 הורשע בעבירת מין בהתאם להוראות. .4

            
 
 



 הייחודיים בתפקיד: מאפייני העשייה

 .ניהול צוותי עבודה 

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 .עבודה עם נוער 
 

        :כישורים אישיים
ו"מ עם גורמים שונים, יכולת ניהול והדרכת צוות , יכולת הכנת תוכניות עבודה, יכולת קיום מ

יכולת קבלת החלטות, יכולת לעבודה עם בני נוער, יכולת לעבודה בשעות לא שגרתיות, 
תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים, סדר וניקיון, אדיבות ונימוס,  ייצוגיות, אמינות 

מידה ומהימנות אישית, יוזמה, יכולת ארגון ותכנון, כושר התבטאות בכתב, ובע"פ, יכולת ע
 .      , דיסקרטיותושאים במקביל, כושר התמדהנבלחצים, כושר טיפול במספר 

 חובה –רישיון נהיגה 
 

 בכפוף לאישור משרד הפנים() חוזה אישי  -דירוג/ מתח דרגות
  100% היקף משרה:

 מנהל אגף חינוך :ניהולית כפיפות
 מנהל מרכז קהילתי. כפיפות מקצועית:

 מיידית: תחילת עבודה
 

 כרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.*המ

 
בצירוף ולשלוח למלא שאלון אישי, , מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 

למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית  ,קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות

 .12900קצרין  13ת.ד. ,  6964170-4-153פקס: ,  hr@golan.org.il, אביטל שדה-גולן

 .10/08/2017, זתשע" באב י"ח, 'היום ת: מועד אחרון לקבלת הצעו

 

mailto:hr@golan.org.il

