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הארכה  -מכרז כ"א  58/2021חיצוני
קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)
היקף המשרה  50% :משרה 21 ,ש"ש 3 ,ימי עבודה בשבוע (בין הימים א' עד ה').
כפיפות  :מנהלת מחלקת חינוך ומפקח ביקור סדיר – מחוז צפון משרד החינוך.

תיאור התפקיד :
* הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת תלמידים במוסדות חינוך.
* בקרת על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
* איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
* טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
* ליווי תהליך מעבר של תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
* אחריות על תחום ילדים ונוער המנותק ממערכות החינוך או נמצא על סף נשירה.
* אחריות על הטיפול בילדים ונוער בסיכון במגזר היהודי והערבי.
* אחריות וטיפול במציאת פתרונות לילדים ונוער שנשר ממערכות החינוך.
* עבודת שטח עם ילדים ,נוער ,ומערכות חינוך כולל ביקורים במערכות החינוך וביקורי בית.
* מתן מענה מקצועי וקיום קשר שוטף מול בתי הספר ומסגרות החינוך במועצה ומחוצה לה ועם המחלקה
לביקור סדיר במשרד החינוך .

דרישות התפקיד:
* השכלה – תואר ראשון (עדיפות לבעלי תואר בתחום החינוך ,יעוץ ,או חינוך מיוחד)  +תעודת
הוראה – חובה !!! (יש לצרף לקורות החיים תעודת הוראה ותעודת השכלה ,לא תישקל
מועמדותו שלא מי שלא יצרף תעודות כנדרש).
* ניסיון מקצועי – בהוראה בפועל בבית ספר של  3שנים לפחות ,או ניסיון של  5שנים לפחות בחינוך הבלתי
הפורמלי -חובה! (יש לפרט את הניסיון הנ"ל בקורות החיים .לא תישקל מועמדותו שלא מי
שלא יפרט את הניסיון הנ"ל כנדרש).
* שליטה בשימוש ביישומי .office
* יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בתפקיד קב"ס ו/או עם נוער בסיכון.
* יכולת ואמפתיה לתקשר עם נוער מנותק.
* יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
* יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית ,מעורבות חברתית ואכפתיות.
* יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
* יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
* יכולת להצגת אישור ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין (בהתאם לחוק).

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 ה התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה .ישלציין זאת במועד הגשת הבקשה.
 ב נתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולםבמועצה.

לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
 https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4עד לתאריך – .26/1/2022
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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