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 71/2021מכרז פומבי                                             
 מנהל/ת מחלקת נוער

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

 מנהל יחידת נוער - תואר המשרה. 1
 100% -היקף משרה. 2
 במועצה אזורית "שדות נגב" יישוביה ומוסדותיה -מקום העבודה. 4
 מח"ר/ הוראה                 -הדירוג . 5
 בהתאם לכישורים ולוותק                    -. דרגה6
 מנהל מחלקת חינוך       כפיפות ארגונית. 7
הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת    -תיאור התפקיד. 8

א. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי  החינוך הפורמאלית בשגרה ובחירום. עיקרי התפקיד
ג. אחריות לקיומה התקני של  .ב. ניהול עובדי יחידת הנוער ברשות .לנוער ברשות המקומית

 .מועצת תלמידים ונוער ברשות
  -דרישות התפקיד. 9
שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  תואר אקדמי בעל -השכלה ודרישות מקצועיות  -השכלה            

סיים קורס   .להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
שעות לפחות אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו.  188למנהל יחידת נוער בהיקף של  הכשרה

בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד  יחויב לסייםאדם שלא סיים קורס זה 
 .חודשים מיום כניסתו לתפקיד 18החינוך בתוך 

. 
 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה 2ניסיון מקצועי של  -ניסיון מקצועי  : דרישות ניסיון            

או בשירות במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי 
 תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה. –צבאי, או במערכת החינוך העל

ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים,  -ניסיון ניהולי  
 תיכונית או -במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל

       .במערכת ההשכלה הגבוהה
      

היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב .עברית ברמה גבוהה. ידע באנגלית -שפות :דרישות נוספות           

OFFICE  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:  : ניהול צוותי עבודה.   עבודה בשעות בלתי

 עבודה עם נוער.  .שגרתיות
 

  089938910/1, 050/7357447 -ממנהל מחלקת חינוך, מר מוטי אדרי  -פרטים נוספים    10
 
טופסי בקשה ניתן להוריד מאתר הבית של המועצה, תחת הכותרת מכרזים, טופס למשרה פנויה.   

לתיבת המכרזים  מסמכים, ניתן להגיש במעטפה סגורהאת הבקשות בצירוף קו"ח המלצות, תעודות ו
לא יאוחר  ! ולוודא קבלה tenders@sdotnegev.org.ilניתן אף לשלוח למייל  .שבמזכירות המועצה

 מעטפות שתגענה לאחר מועד זה לא תתקבלנה 15:00 בשעה 10/11/2021רביעי  ו' כסלו מיום 
 

שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו. המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד. הצעות 
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני וועדת בחינה לפי הנחיות משרד הפנים. המועמדים העומדים בתנאי הסף 

ועדת האיתור והסינון רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו  יישלחו למבחן להתאמה מקצועי.
 ת התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות. ולכל הפחות עשרה מועמדים. בתנאי הסף ובדרישו

 

 בכבוד רב      
 חדד-נורית כהן        
 מזכירת המועצה        

 ראש המועצה -העתק: מר תמיר עידאן
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