מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

כ"ג אב תשע"ז
 15אוגוסט 2017
296839/2017

הנדון :מכרז לפסיכולוג חינוכי
תואר התפקיד:
 עבודה כפסיכולוג חינוכי במסגרות חינוך בתחום המועצה :גנים בתי ספרוחינוך מיוחד.
 תפקיד כולל עבודה מערכתית עם צוותי החינוך . יעוץ לצוותי חינוך וההורים . ביצוע הערכות פסיכולוגיות . התערבויות טיפוליות בתלמידים ,הורים . התערבויות במצבי חירום ,לחץ ומשבר .דרישות התפקיד:
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית.
הגדרת תפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים ,במוסדות חינוך בתחום המועצה .
כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,יכולת הבעה בכתב ובע"פ,
יכולת ליצור קשר בין אישי ,יושר וחריצות .
דרישות מיוחדות:
* רישום בפנקס הפסיכולוגים/בתהליך רישום בפנקס הפסיכולוגים.
* חובה ניידות
* עדיפות לבעלי ניסיון קודם .
היקף משרה:
 50%משרה .
כפיפות המשרה:
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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מנהלת שרות פסיכולוגי חינוכי .
תחילת עבודה:
1.9.2017
ועדת קבלה:
המועמדים אשר עומדים בדרישות הגיוס יתבקשו לעבור ראיון בוועדת בחינה /קבלה של
משרד הפנים .
על המועמדים למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  ,pircha@j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת  www.j-v.org.ilתחת הכותרת
מכרזים  ,לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים
מפורטים ומודפסים ,ולשלוח במייל לפירחה ולוודא קבלת המייל בטלפון  050-9225012עד
ולא יאוחר מיום . 29.8.17
הבהרה מגדרית :המכרז מופנה לנשים וגברים כאחד.

בברכה,
דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
העתק:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה
דפ/פא
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