
 

 

 

 2019ביוני  24

 יחיצונ מכרז
 

 דרוש/ה: למועצה אזורית משגב
 לקידום נוער היחידהמנהל/ת 

 
 תאור התפקיד:

  אחריות לפיתוח ולביצוע תוכניות טיפוליות/ חינוכיות והשכלתיות לנוער מנותק ביישוב על פי מיפוי
 צרכים

 פועל/ת לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה 

 נחייה, אישית וקבוצתית, של תוכניות לבני/ות הנוער המצויים/ מצויות באחריות היחידה. הדרכה וה
 פעילויות המתקיימות ביישוב או מחוץ ליישוב, כגון: מחנות, קורסים וסמינרים

  שיתוף פעולה עם המחוז, עם גורמים מטפלים, מוסדות עירוניים וממשלתיים, על פי הנחיות הממונים
 מקומית ובהתאם למדיניות אגף א' חינוך ילדים ובני נוער בסיכוןעליו/עליה ברשות ה

  גיוס, ניהול והפעלת צוות העובדים ביחידה לקידום נוער וביצוע שינויים במערך כח האדם של היחידה
 על פי צרכים משתנים

 מנהל/ת את תקציב היחידה ופועל/ת לאיגום ולגיוס משאבים ממקורות חוץ 

 טיבית ומקצועית על בעלי התפקידים במחלקהניהול ואחראיות אדמיניסטר 

 הגשת דו"חות ביצוע, תקציבים, כח אדם, תוכניות חינוך טיפול והשכלה 

 נטייםעל אבטחת המידע ולשמירה על הסודיות על פי הוראות החוקים הרלוו ותאחראי 
 כישורים נדרשים:

 פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית, חינוך ,
 , מדעי הרוחנוכימדעי ההתנהגות, מינהל חי

 5  שנות ניסיון בתחומים הבאים: טיפול, ניהול וארגון, הכנת תכניות והפעלת פרויקטים, תכנון וניהול
 , הנחיית צוותתקציב

  חובה –שנתיים מתחילת עבודה  עדעמידה בקורס עובד/ת חינוך  

 יכולת מנהיגות ובעל/ת כריזמה 

 יכולת ניהול, ארגון וניהול משא ומתן 

 יכולת תכנון וניהול תקציב 

  לעבודת צוותיכולת לשיתוף פעולה 

 יכולת ליצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים 

 יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת 

 וחשיבה יצירתית יכולת עמידה בלחצים 

  בכתבבע"פ וגבוה כושר ביטוי  

 ידיעת אנגלית 

 .יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 

  בתוכנות בסביבה ממוחשבת, כולל אינטרנט ושליטה ידע וניסיוןOFFICE    
 

 תנאים מקדימים למינוי:
 היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק

 "היתר הדרכה" זמני מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך/ רישיון עובד/ת חינוך
 

 חובה רישיון נהיגה ורכב
 100%:  היקף משרה

 ע"פ הכישורים –, דרגה חינוך, חברה ונוער –תנאי שכר: דירוג 
 מיידית התחלת עבודה

 ענינהיפניות מתאימות תרק 
 

 ,07/07/2019קורות חיים )בציון שם המשרה(, נא להעביר עד לתאריך 

 CV@misgav.org.il או בדוא"ל: 9902302למחלקת משאבי אנוש בפקס 


