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 ) ע"ר(  מודיע בזאת על משרה פנויה כדלקמן: מתנ"ס שדות נגב
 

 תכניות משלימותרכז/ת חוגים ו - תואר המשרה. 1
  100%מלאה  -היקף משרה. 2
 גלובאלי   -שכר . 3
 מנהל המתנ"ס              -כפיפות. 4
 
   -תיאור התפקיד. 5
 

כל התכניות המשלימות המתקיימות ומנהלית על הפעלת חוגי המתנ"ס ואחראי מקצועית  -
במתנ"ס ובין היתר: צהרונים, קייטנות, חוג לכל ילד, מצוינגב וכל תכנית אחרת שתוגדר 

 ע"י מנהל המתנ"ס.
 הגילאים: גיל הרך, ילדים, נוער, צעירים, נשים, צעירים ומבוגרים.יוזם חוגים לכלל  -
 בנפרד ולכל התכניות יחד. רת תקציבית לכל פרוייקטהכנת תוכנית עבודה ומסג -
 בכל החוגים והתכניות המשלימות.מדריכים ה, בקרה ופיקוח על האחראי על קליט -
 תחת אחריותו. חים ומפקחים בתחומי התוכן השוניםמקיים קשר עם מנ -
התכניות המשלימות  תושבים שתלווה ותנחה את פעילותקמה והפעלת וועדת אחראי לה -

 במתנ"ס. והחוגים
והתכניות המשלימות אחראי ליצירת קשר עם הקהילה לקבלת משוב על מערך החוגים  -

 במתנ"ס.
    
 -. דרישות התפקיד6

 חובה! –או כל תואר רלוונטי אחר \בתחומי החינוך, חברה, קהילה, ניהול והשכלה אקדמאית  •
 יתרון -הכשרה פדגוגית ברמה של מורה מוסמך או מדריך מוסמך •

 יתרון. –המוגדרים במשרה הכשרה באחד מהתחומים המרכזיים בעל ניסיון או  •
 שנים לפחות בעבודה חינוכית לא פורמלית 3בעל ניסיון של  •

 .יכולת ריכוז הנחיה ועבודה עם צוות עובדים •

  .ארגון וניסיון ניהולי, ושאי תכנוןיכולת מוכחת בנ •
 .יכולת לקיים מו"מ עם מוסדות וגורמים שונים •

 .כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ •
 , נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.ומצבי לחץבעל יכולת הסתגלות לעבודה במצבים משתנים  •

 
 
 

יכולת ארגון ותכנון, יכולת קבלת החלטות, סמכותיות, אמינות, מהימנות אישית,   כישורים אישיים
 הבנה ותפיסה, כושר ניהול מו"מ. 

 
 .              08/9938100 –יוני ממו , מנהלת מתנ"ס שדות נגב  -נוספיםלפרטים 

את הבקשות בצירוף קורות חיים, המלצות, תעודות ומסמכים, ניתן לשלוח במייל לכתובת  
ortal.sdn@sdn.matnasim.co.il  01/2019/60לא יאוחר . 9938100/4-08-ולוודא קבלת המייל  בטלפון   

 . בקשות שיגיעו לאחר תאריך זה לא יתקבלו. 15:00כו' טבת תשע"ט  בשעה 

 נקבה כאחד.והמכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר   •

 ישלחו למבחני מיון במידת הצורך    המועמדים 

 בכבוד רב,
 

 יוני ממו
 מנהל המתנ"ס

 .מחלקת כ"א ושכר –אורטל בן לולו   -העתק
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