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 חיצוני - 56/2021 כ"אהארכה מכרז                              

  , מחלקת חינוךקידום נוער תמדריך/ה לקידום נוער ביחיד
  היקף משרה :

ה(, כולל עבודה בחופשות משרד -ארבעה ימי עבודה בשבוע לפחות )בימי א -ש"ש, שלושה  18משרה,  50%
בחלקה בשעות מתבצעת בשלוחת היחידה בביה"ס סולם צור בגשר הזיו ומתבצעת העבודה החינוך.  

 ובשעות הערב והלילה.   16:00הבוקר וחלקה בשעות אחה"צ החל מהשעה  

 
   כפיפות :

 מנהלת מחלקת החינוך/מנהל יחידת קידום נוער/מנהלת שלוחת סולם צור. 

 
 תיאור התפקיד : 

 מדריך ומנחה תוכניות לבני הנוער   -
 איתור ויצירת קשר עם בני נוער הנמצאים בניתוק ממסגרת לימודית או מגלים קשיים במסגרות.  -
 הערכה ואבחון לבני הנוער בהתאם להנחיה המקצועית.  -
 טיפוליות.  –מבצע התערבויות חינוכיות   -
 מעקב והערכה של התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים.   -
 יצירת שיתופי פעולה עם שירותים רלוונטיים אחרים בקהילה.  -
 ליווי הנערים במהלך שילובם במסגרות ומעקב אחר השילוב.  -
 יצירת קשר מיטבי עם המשפחות.  - 

 

 דרישות התפקיד:
   . לא תישקל לצרף העתק התעודה לק"ח חובה ! יש -בתחומי מדעי החברה ו/או חינוך אשון רתואר * 

 לק"ח(.  מי שלא יצרף את העתק התעודה מועמדתו של  

 חובה ! יש לפרט בקורות החיים בצורה ברורה כולל  – שנת ניסיון אחת לפחות בעבודה עם נוער –ניסיון * 
  פרט. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יושנה את תקופת הניסיון הנ"ל.  חודש  
 מטעם האגף או ממסגרת מאושרות , תוך שנתיים  ההצגת תעודת סיום קורס אוריינטצי קיימת חובת* 
 מתחילת העבודה.   

 התמחות קידום נוער  –תעודת עובד חינוך לבעלי  -* יתרון 
  כישורים אישים : יכולת ליצירת קשר משמעותי עם נוער בסיכון/אמפתיה/ יכולת התמודדות עם מצבי לחץ/ * 

 יכולת לפתיחות   

 מחשבתית מודעות ומעורבות חברתית/יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.  

 * שליטה במיומנות מחשב.  

 * נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין )בהתאם לחוק(.* יכולת להצגת אישור 
 לבעלי רכב ויכולת לניידות.  –* יתרון 

 

 מכרזים.  –לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר 
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  2022/6/9 -עד לתאריך 

                                                                                                    מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה. 

 משה דוידוביץ                                                                                               
 ראש המועצה                                                                                 
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