
 

 

 22-167-מא

 לאגף החינוך

 דרוש/ה 

 מועדוניות(  3)לפחות   רכז/ת מועדוניות רשותי/תתפקיד: 

 מנהל אגף חינוךכפיפות: 

 משרה  50%חלקיות משרה: 

 מח"ר בדירוג  40-38מתח דרגות:  

 :  תיאור התפקיד
כל מועדונית. בנוסף,  אחריות מטעם הרשות המקומית על תפעול המועדוניות בהתאם לסטנדרטים ולתוכניות הפעולה של 

 אחריות על הקשר, ההכוונה ותיאום העבודה בין המועדוניות ברשות לבין גורמי הרווחה והחינוך. 

 בניית שיתופי פעולה ותיאום בעיר )עם בתי ספר, גורמי קהילה( בנוגע למועדוניות.  •

 וועדות שיבוץ. טיפולית לכל ילד, וועדות הערכה, -הכנת וועדות לבניית תכנית חינוכית •

 בניית תכנית עבודה משותפת למועדוניות בעיר.  •

 איסוף וריכוז דו"חות.  •

 תיאום ומציאת מחליפות בהיעדר מדריכה או אם בית. –אדם -טיפול בבעיות כח  •

 תיאום עם מדריכי החוגים.  –תקציב העשרה  •

 ייזום פעילויות במועדוניות.  •

 ת, ייזום השתתפות במפעלים עירוניים וכד'. טיפול בנושאים הקשורים ברווחת העובדים במועדוניו •

 תיאום בהקשר לאירועים חריגים.  •

 תיאום בנוגע לתחזוקת המועדוניות, מזון )קייטרינג( וכד'. •
 

 :דרישות התפקיד
 השכלה:

 ותעודת הוראה.  תואר ראשון במדעי החברה והרוח
 ניסיון מקצועי:
בעבודה חינוכית מוכחת עם ילדים ונוער / הוראה בבת ספר / מדריכה או מורה חיילת שעסקה   שנים לפחות 3נדרש ניסיון של 

 בהדרכה ישירה בצבא או בשירות לאומי. 
 מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

  גישה אמפטית לילדים מאוכלוסיות מאותגרות, יכולת להדריך ולהנחות, יכולת לבנות תכניות ולבצען, נכונות לעבודה בשעות
 , כושר ניהול ותקשורת טובה.שגרתיותלא 

 יישומי מחשב: 
 officeשליטה מלאה בתוכנות 

 

 2.5.20222מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום: 
 

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה
 

 support@automas.co.il    ייל מרכז תמיכהבמידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למ

 
 אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה 

 

 : הערות

לחוק שוויון  8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף  .1
 . 1988 –בעבודה התשמ"ח 

, תיקון מס' 1998 –התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  .2
15. 

 רייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. העי .3
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