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 מנהל/ת יחידת גיל רך )לידה עד שלוש( 2022/43 -חיצונימכרז כ"א הארכה 

 
  .חנ"ק דרוג :

 .חינוךאגף מנהלת  כפיפות :
  .משרה 50%היקף משרה : 

 איוש המשרה מותנה באישור משרד החינוך לתקן. * 
 בות עתידית בתחום במחלקת החינוך במשרה מלאה.אופציה להשתל* 

  :תיאור התפקיד

ריכוז תחום הגיל הרך וקידום הרצפים החינוכיים והטיפוליים ברשות. שותפות בפיתוח ויישום מדיניות הרשות, יצירת 
  שותפויות , מנגנונים ושגרות עבודה. 

 דרישות התפקיד:
"יורה יורה", או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או  -)או תעודת סמיכות לרבנות  תואר אקדמי השכלה :* 

 בחינות לפחות מתוך כלל הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  3ומעבר  18בכולל שש שנים לפחות אחרי גיל 
המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל שתיים מתוכם יהיו בתחומי דיני שבת ואיסור והיתר( שנרכש במוסד 

 , באחד או יותר מהתחומים הבאים : חינוך, רווחה, בריאות וחברההכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
 שקל מועמדתו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל. חובה ! יש לצרף. את העתק התעודה לקורות החיים. לא תי –

 התמחות בגיל הרך או לבעלי תואר המשלב לימודי גיל רך.  עדיפות לבעלי * 
את  חובה ! יש לפרט בק"ח -)גיל רך(  6שנות ניסיון מקצועי בעבודה על גילאי לידה עד  3לפחות  –יסיון מקצועי * נ

הניסיון כולל ציון מחודש ושנה עד חודש ושנה וכן לצרף אישורי מעסיק על משך הניסיון והגדרת התפקיד( לא תישקל 
 מועמדתו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל. 

חובה  ! יש לפרט בק"ח את הניסיון  –שנות ניסיון ניהולי או ניסיון בהדרכה, או פיקוח חינוכי  3לפחות  –ניהולי ניסיון * 
ולל ציון מחודש ושנה עד חודש ושנה וכן לצרף אישורי מעסיק על משך הניסיון והגדרת התפקיד( לא תישקל כ

 מועמדתו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל. 
  מרכיבי עשייה ייחודיים לתפקיד : 

 * הכרות עם תחום התפתחות הילד וההורות בגיל הרך ומגמות עדכניות בתחום. 
 * הכרות עם המסגרות הנורמטיביות, נהלים ותקנות רלוונטיים לתחום הגיל הרך.  

 * תקשור בין אישית  מעולה וכישורי עבודת צוות.
 * יכולת ארגון וניהול ברמה גבוהה. 

 ות ניהול שותפויות. ב* יכולת לעבוד במגוון ממשקי עבודה לר
 ריות לתכנון וביצוע משימות. * ייזום, ניהול, מעקב, בקרה והערכה של תוכניות, אח

 *  ניהול צוותים, הנעתם והנחייתם. 
 * עבודה בסביבות מתוקשבות מבוססות נתונים, מידע וידע. 

 * אסרטיביות ומנהיגות. 
 * גמישות מחשבתית ופרגמטיות.

 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 

 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

 מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.   -

 יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה.בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת  -

 מכרזים. -לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר המועצה  
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  

  2022/21/12הגשת המועמדות עד ליום. 

  .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד 
 מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.
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