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הנדון :מכרז למנהלת מחלקת חינוך חברתי וספורט
דרישות התפקיד:
תואר אקדמי בחינוך (עדיפות לתואר שני)
ניסיון בניהול מערכת חינוך יישובית  /אזורית
ניסיון בניהול תקציב
יחסי אנוש ברמה גבוהה בעיקר בניהול והובלת צוות
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות
תאור התפקיד:
ניהול ואחריות על המחלקות הבאות:
מרכז עידן ,מרכז ספורט ,מחול ,מוסיקה ובית יד לבנים .
בקרה ומעקב על תכנון ביצוע וניהול תקציבי המחלקות .
אחריות על תוכנית חינוכית שנתית הכוללת הובלת תהליכים חינוכיים אזוריים על פי שכבות
גיל; אחריות על הפעילות האזורית על פי חטיבות גיל; ניהול מסע הנוער לפולין ,גופי הנוער
ופעילות חופשת הקיץ .שותף/ה פעיל/ה בתהליכים אזוריים בתחומי הצמיחה הדמוגראפית.
שותף/ה בהובלת פעילויות במערכות החינוך הפורמאליות ובמחלקות אגף חינוך נוער
וספורט .שותף/ה בהובלת תהליכים של אגף קהילה בדגש עם תוכניות "פנים לקהילה"
ובמאבק למניעת סמים ואלכוהול .אחראי/ת על הוצאת רישיונות קייטנה בחופשת הקיץ
בכפוף לנוהלי מנהל חברה ונוער.
ניהול והובלה של הפורום האזורי למנהלי מערכות החינוך ביישובי המועצה .ייעוץ וליווי
אישי של מערכות החינוך הבלתי פורמאליות ביישובים.
היקף משרה:
. 100%
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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כפיפות משרה:
למנהלת אגף חינוך נוער וספורט.
תחילת עבודה:
מיידי
ועדת קבלה:
המועמד/ת אשר עומד/ת בדרישות הגיוס יתבקשו לעבור ראיון בועדת בחינה /קבלה של
משרד הפנים .
על המועמד/ת למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרדי המועצה בטלפון
 ,04-6757603לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולשלוח במעטפה סגורה למשרדי המועצה עד ולא יאוחר מיום . 11.5.17
בכל מקום במכרז זה בו מופיע לשון זכר  /נקבה ,הכוונה לשני המינים .תינתן הזדמנות שווה
לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים ,להתמודד על אותה משרה .

בברכה
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
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