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 לתפקיד :ג'ן מודיעה בזה על משרה פנויה -המועצה המקומית בית

 במרכז תרבות רךהגיל חוגים ל ת/רכז

 %50 :אחוז המשרה

 

    מינהלי דירוג:

 

 :   תאור התפקיד

 מפתח תפיסה חינוכית/חברתית. -

 ר למקום ולתרבות הקהילה.אחראי לפיתוח תוכניות ליצירת קש -

 בונה, מגבש ומדריך קבוצה. -

 מפתח זהות אישית, משפחתית, קבוצתית.  -

 יוצר קשר עם ההורים ומשתף עמם פעולה. -

 אחראי על בנית תוכנית עבודה ותקציב.  -

 אחראי על הפעלות לגיל הרך ותוכניות העשרה. -

 . פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם -

 

 :דרישות התפקיד

מית, יועדפו סטודנטים בעלי דאו מכינה אק שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה 12בוגר : השכלה

תואר ראשון במדעי החברה, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות.  

 או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה.

מינהל חברה -ס הכוון של משרד החינוךר ויועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך/תעודת בוגר ק

 .ונוער/תעודת עובד חינוך/תעודת הוראה

 כושר הבעה בכתב ובע"פ . 

שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במגרת חינוך או צבא או  2של נסיון מוכח דרוש : נסיון 

 שרות לאומי או שרו אזרחי, בהדרכה ישירה של בני נוער. 

 ללא עבר פלילי )יש לצרף אישור מהמשטרה(

: יכולת שיתוף פעולה ועבודה עם צוות, יכולת ביצירת קשר חיובי ומעורר כישורים אישיים

ודדות עם בעיות, סבלנות , יחס אישי, אמפטיה ואהדה, יצירתיות ויכולת התמגיל רךעם  אמון

יתור צרכים, יכולת ארגון , יכולת לתקשורת, להתערבות, ליצירתיות, לאבחון ולאוסובלנות

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.   וניהול ופיתוח תפיסה מערכתית.

 

יש להגיש את טפסי המועמדות בצירוף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים המעידים על ניסיון 

באמצעות מייל   14:00 עהעד ש 2020/6/18 עד ליום וכישורים, למזכירת המועצה

mankal@beit-jann.muni.il.  

מועמד שאינו עונה על דרישות התפקיד לא יוזמן לראיון. כמו כן בקשה שלא יצורפו לה  

 כל האישורים הנדרשים לא תובא לדיון. 

 המכרז נכתב בלשון זכר,אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

 ם. תינתן העדפה לתושבי הכפר בתנאים שווי

 

 כבוד רב, ב           

 ראדי נג'ם  ו"דע       

 עצה המקומית ראש המו  


