הצעת עבודה

מנהל ומרכז תחום החינוך ורד יריחו

המשרה מנהל ומרכז תחום החינוך בישוב
תיאור התפקיד ניהול ואחריות על כל מוסדות הלימוד הפורמאלי ועל מערכת החינוך הבלתי
פורמאלי בישוב.
תחומי אחריות
 .1ניהול מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב.
 .2ייעוץ פדגוגי למערכות החינוך ביישוב.
 .3ריכוז עבודת וועדת החינוך היישובית.
 .4תיאום מול מערכות החינוך האזוריות והארציות.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,כנגזר מתחומי האחריות:
 .1ניהול מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב.
 .1ניהול מעון היום ,סדר היום ,אחריות ניהולית ומקצועית על מנהלת המעון
והסייעות.
 .2ניהול גן ילדים וצהרון ,עבודה מול גננת הגן.
 .3ריכוז הפעילויות הבלתי פורמאליות לילדי החט"צ כיתה ו' ועבודה מול מדריכת
הילדים.
 .4ריכוז הפעילויות הבלתי פורמאליות של הנוער ועבודה מול מדריכת הנוער.
 .5הכנה וריכוז של קייטנות בחופשים של הילדים.
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ייעוץ פדגוגי למערכות החינוך ביישוב וריכוז עבודת וועדת החינוך
יעוץ והכוונה מקצועית למעון היום ולגן.
ייעוץ והכוונה למדריכת הילדים ורכזת הנוער.
ריכוז עבודת וועדת החינוך ביושב ,הכנת סדר היום מעקב החלטות תיאום בין
הוועדה לבעלי התפקידים בישוב.
ריכוז העבודה מול המועצה האזורית ובהם כלל גורמי החינוך הנוער והרווחה.
ריכוז העבודה מול משרדי :החינוך ,הכלכלה ,העבודה והרווחה.

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:
 ýעבודה בחצי משרה.
 ýעבודה בסביבה נעימה ובשיתוף פעולה מלא עם בעלי התפקידים בישוב
 ýתפקיד ניהולי וחינוכי.
 ýאחריות אישית גבוהה.
כפיפות:
כפיפות מנהלית למזכיר היישוב וליו"ר הועד.
כפיפות מקצועית למנהל תחום חינוך במועצה ולנהלי משרד החינוך ומשרד הכלכלה  /הרווחה.
תנאי סף:
 12שנות לימוד ,עדיפות לבעלי תואר ראשון בתחום
השכלה:
החינוך או בתחום הקרוב לתחומי העבודה.
 ýהכשרות וקורסים מוכרים בתחומי החינוך
קורסים והכשרות
ו/או הנוער.
מקצועיות:
ידע והשכלה:
 ýנסיון בניהול מערכות חינוך.
ניסיון מקצועי:

שליטה מלאה בשפה העברית.
שפות
 ýנסיון בניהול מערכות חינוך.
 ýנסיון עבודה עם ילדים ונוער.

דרישות נוספות:

רישום פלילי:
רישיון נהיגה ורכב
אישי :

היעדר רישום פלילי.
רישיון נהיגה מסוג ב' בתוקף.
רכב פרטי בזמינות לצרכי העבודה.

מועד פרסום המכרז18/10/17 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום5/11/17:
מנהלה:
קורות חיים יש לשלוח למייל ch-vered@zahav.net.il :או לפקס 02-9941980
מנהל/ת החינוך שיתקבל יהיה מועסק ע"י ורד יריחו בהסכם עבודה אישי.
לשון המסמך מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
איש הקשר לעניין מכרז זה :מזכיר הישוב אוהד דיירי
טלפון050-2312010 :
על החתום
דוד לוי
יו"ר ההנהלה

