אשרן

אגודה לקידום רווחת תושבי מטה אשר (ע"ר)

טלפון 04-9879405 :פקס 049879752 :דואר נע גליל מערבי 2280000
ד' טבת ,תשפ"ב

 8דצמבר2021 ,
הארכה  -מכרז כ"א  43/2021חיצוני –
מ.מ רכז/ת השכלה ביחידה לקידום נוער
* החלפה בחל"ד (כניסה מידית לתפקיד עד )5/2022
היקף המשרה  100% :משרה.
כפיפות  :מנהל היחידה לקידום נוער ולמנהלת מח' החינוך.
תיאור התפקיד  :בניית תוכנית למידה לנערים ,עבודה מול מורי היחידה ,קביעת מסלולי למידה ,עבודה מול
משרד החינוך בנושא מבחנים והדרכות.
דרישות התפקיד:
* השכלה – תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים  :חינוך ,חינוך מיוחד ,מדעי החברה ,קידום נוער,
מנהל חינוכי ,ייעוץ חינוכי ו/או תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה בארץ בתחום הדסיפלינרי שמאושר
בתעודת ההוראה .חובה !!! (לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף את העתק התעודה לקורות החיים)
* תעודת הוראה בחטיבה עליונה  -חובה !!! (לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף את העתק התעודה
לקורות החיים)
*  4שנות ניסיון לפחות באחד מהתחומים הבאים :הוראה בחטיבה עליונה ,הוראה בחינוך מיוחד ,הוראה בהי"לה.
חובה !!! (יש לפרט בצורה ברורה בקורות החיים את הניסון הנדרש כולל ציון חודש ושנה בתאריכי ההעסקה.
לא תישקל מועמדותו של מי שלא יפרט כנדרש).
עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה בהיל"ה או בהוראת ניעור בסיכון.
* כישורים אישיים  :יכולת ניהול ,ארגון והפעלת צוות/יכולת יצירת קשר ושת"פ ,יכולת להנחיית מורים/יכולת להכנת
תוכניות לימוד בהתאם לצרכי הלומדים/הכרת תוכניות לימודים/יכולת ביטוי בכתב ובעל פה/יכולת ונכונות לעבודה
בשעות בלתי שגרתיות/יכולת לעבודה בסביבה מתוקשבת.
* יתרון – לבעלי שליטה טובה בערבית והעברית.
* מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.
יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
* בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם
במועצה.
* לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר –> מכרזים >-מכרזי כוח אדם.

https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4
ניתן להגיש מועמדות עד תאריך.18/12/2021 -

משה דוידוביץ
יו"ר הועד המנהל
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