מועצה אזורית שדות נגב
מזכירות מועצה
מכרז פומבי מספר 12/2018
מנהל השירות הפסיכולוג
מועצה אזורית שדות נגב מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:
תיאור המשרה :מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי.
דרגת המשרה ודירוגה :דירוג הפסיכולוגים והמח"ר
היקף העסקה95%:
כפיפות מנהלתי :מנהל מחלקת חינוך ,כפיפת מקצועית  :פסיכולוג המחוזי משרד החינוך
תיאור תפקיד:
מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י ולצורכי הרשות המקומית ובכפוף
לדין הקיים.
אחראי לניהול ,הפעל ה ,פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום ומתן שירותי
בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחירום.
עיקרי התפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך
מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
השכלה ודרישות מקצועיות
 .1בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה ,רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד
מהארץ או מחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר
הניתן בישראל.
 .2רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
 .3בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה -מדריך.
דרישות נוספות
ניסיון מקצועי  -ניסיון מוכח בשירות הפסיכולוגי חינוכי במשך  6שנים לפחות.
ניסיון ניהולי -עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י (מחוזית  /ארצית)
עדיפות לבוגרי/לומדי הכשרת מנהלים שפ"י.
שפות -עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות הoffice -
רישום מקצועי -רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  12לחוק הפסיכולוגים.
רישום פלילי -היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
תשס"א .2001
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה .עבודה תחת לחץ ,ייצוג
הרשות בפורומים מקצועיים..
לפרטים נוספים :למוטי אדרי ,מנהל מחלקת חינוך  - 0507357447לא בשבת!
את טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בימים א-ה בין השעות  8:00-16:00או ניתן להוריד מאתר
המועצה .את הבקשות בצירוף קורות חיים ,המלצות ,תעודות ומסמכים ,ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת
המכרזים במזכירות המועצה או לשלוח במייל  nurit@sdotnegev.org.ilלמזכירות המועצה ולוודא קבלה .לא
יאוחר מיום שני ח' באייר תשע"ח  23/4/18בשעה .15:00
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
בכבוד רב,
נורית כהן –חדד
מזכירת המועצה
העתק :מר תמיר עידאן -ראש המועצה
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