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  51/2019 מספרפנימי מכרז 

 נוערו ילדים מנהל/ת מחלקת
 

נוער ילדים ואיוש משרת מנהל מחלקת המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על 
 כדלקמן :

 נוערילדים ומנהל יחידת  - תואר המשרה. 1
 100% -היקף משרה. 2
 יישוביה ומוסדותיהבמועצה אזורית "שדות נגב"  -מקום העבודה. 4
 עובדי הוראה  -הדירוג . 5
 בהתאם לכישורים ולוותק  -. דרגה6
 מנהל מחלקת חינוך  כפיפות ארגונית. 7
בנייה והובלת תכנית עבודה לתחום הנוער בחינוך החברתי                -תיאור התפקיד. 8

פעילות ברמה היישובית: הקהילתי, הכוללת פעילויות ועשייה אזורית בצד ליווי והעצמת 
תנועות נוער, מועצת נוער, התנדבות בקרב בני הנוער, פרויקטים ותוכניות מועצתיות 

שר ק וי פרטני.ואזוריות. בניית תכנית הדרכה שנתית לעובדי החינוך החברתי ביישובים ול
 .קשר מול המתנ"ס: אחריות על חוגים, קייטנות ועוד בין הפורמלי והבלתי פורמלי,

 
  -דרישות התפקיד. 9

אקדמאית מלאה בתחום חינוך, חברה, אחת מהאפשרויות:  השכלה            
 עבודה סוציאלית וקידום נוער. 

 השתתפות בקורס הכוון לרכזי נוער רשותית קורס מנחים. 
רישיון מקצועי "היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער  

 במשרד החינוך התרבות והספורט.
שנות ניסיון מבין התחומים הבאים: הדרכת נוער, ריכוז  3        ניסיון מקצועי              

תחום הנוער במוסד קהילתי, הפעלת תכניות ופרויקטים 
 לנוער במסגרת בלתי פורמלית, הנחיה.

אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף,  כישורים אישיים            
יצוע, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, קפדנות ודייקנות בב

יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת 
עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום פיקוח 

 ובקרה, סמכותיות
תעודת יושר, מבחני כשירות תקופתיים, יכולת ניידות,   דרישות תפקיד מיוחדות             

 , גמישות בעבודהעבודה בשעות לא שגרתיות
 -ניתן לקבל ממנהל מחלקת חינוך, מר מוטי אדרי -פרטים נוספים    10

 . 054/7248334או ליוני  089938910/1, 0507357447
 

את . WWW.SDOTNEGEV.CO.ILטופסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת 
הבקשות בצירוף המלצות, תעודות ומסמכים בכתב בצירוף פרטי הממליצים ניתן להגיש במעטפה או 

ראשון א' מיום  לא יאוחרהמועצה  למזכירות  ולוודא קבלה,  nurit@sdotnege.org.il  בדואר אלקטרוני 
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 המכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד. 

 בכבוד רב      
 חדד-נורית כהן        
 מזכירת המועצה        

 ראש המועצה -העתק: מר תמיר עידאן
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