
 

 

 /102/0/מספר חיצוני לתפקיד /מכרז פנימי

  מנהל יחידת נוער ברשות

 חינוך ונוער :היחידה
 .מנהל יחידת נוער ברשות תואר המשרה

 .חברה וקהילה, נוער, העובד יועסק בדירוג חינוך שכר 
 המשרה 011% עסקהההיקף 

 .חיצוני/פנימי :סוג מכרז
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת   :תיאור תפקיד

 :עיקרי התפקיד. החינוך הפורמאלית
 

  .קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית .א
 

  .ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות .ב
 

 .מועצת תלמידים ונוער ברשותאחריות לקיומה התקני של  .ג
 

 
  :תנאי סף

 
 השכלה ודרישות מקצועיות

 
 שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה , בעל תואר אקדמי

 בחוץאו שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים , גבוהה
 . לארץ 

 0שעות לפחות 000בהיקף של  0סיים קורס הכשרה למנהל יחידת נוער 
אדם שלא סיים קורס זה יחויב . החינוך או מי מטעמו אשר מארגן משרד

לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 
 .חודשים מיום כניסתו לתפקיד 00

 
  דרישות ניסיון : 

 
 
 שנים בתפקידים של הוראה או  2ניסיון מקצועי של  -ניסיון מקצועי

בתנועות , הבלתי פורמאליבמערכת החינוך או בתחום החינוך  ,הדרכה
 –או במערכת החינוך העל , בשירות לאומי או בשירות צבאי , הנוער

מטעם מינהל " היתר הדרכה ".תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה
התחייבות לקבל רישיון ,  חברה ונוער במשרד החינוך או למי שאין רישיון

 .לתפקיד, תוך שנה מקבלתו
 
 הכרוך בהפעלה של כוח  ,ניהולי של שנה אחת לפחותניסיון  -ניסיון ניהולי

במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או , אדם ותקציבים
 .במערכת ההשכלה הגבוהה תיכונית או-במערכת החינוך העל

 
 
 



 

 
 

 דרישות נוספות  
 

 
 עברית וערבית ברמת שפת אם -שפות. 
 השליטה בשימוש ביישומי  -יישומי מחשב- .OFFICE  
 בהתאם לחוק למניעת , היעדר הרשעה בעבירת מין - רישום פלילי

 . 2000-א"תשס, העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
  בתוקף -רישיון נהיגה. 

 
 

מאפייני 
העשייה 

הייחודיים 
 :בתפקיד

 
 ניהול צוותי עבודה. 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. 
  ערועבודה עם נ. 

 
 

בהתאם לנקבע בתקנת  ,להחלטת ראש הרשות הכפיפות תקבע בהתאם  כפיפות
 .החוק

  מנהלה

 8101 ביוני 01 :מועד פרסום המכרז .    
 

  עד יום במסירה ידנית במזכירות המועצה בקשות למכרז יש להגיש        :
 . 8101 ביוני 82ראשון ה 

 
  מבנה ב, אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומיתטפסים להגשת הבקשות

כפר עין קנייא רמת הגולן  מזכירות המועצה  המועצה המקומית עין קניה 
 .einknia.comאו להוריד מאתר האינטרנט של המועצה   

 
  רולן עזאם גזברית המועצה' גב איש הקשר לעניין מכרז זה הינו

 
   6981350-04 טלפון

 
 .מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו

 
 ראש הרשות -דני רוטשטיין 

 
 

 אך מופנה לגברים ונשים כאחד , המכרז נכתב בלשון זכר

 


