
 

 
 
 

 28/2021מכרז מספר 
 מתנ"ס שדות נגב) ע"ר(  מודיע בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

      רכז/ת תחום נוער בסיכון ה/דרוש
      תחום נוער בסיכוןרכז/ת : תיאור המשרה
 מלאה : היקף המשרה

 גלובאלי : שכר
    מתנ"ס שדות נגב  מקום עבודה:

   ילדים ונוערמנהל מחלקת : כפיפות
 

 : תיאור התפקיד

כניות עבודה מותאמת  ו ת ניהול והפעלת תוכניות שיקום שכונות ולהב"ה וביצוע -
  בני נוער כניות הקשורות לו בטיחות ומוגנות של בני הנוער בכלל הת לצרכי הרשות,  
 .ובמרחב הפתוח

 תפעול שוטף של מרכזי הנוער ביישובים תחת שיקום שכונות  -

ת, חיזוק תחושת השייכות, המסוגלות והקניית כלים  וכני והגשמת חזון ומטרת הת  -
 . ללקיחת אחריות חברתית ואזרחות פעילה 

הובלה ועיצוב תהליכים חינוכיים רשותיים סביב סוגיות מניעה וסיכון בני נוער .   -
צוותי חינוך ובעלי תפקידים ברשות. עבודה מול הורים  אחריות על הנחיה והדרכת 

 עלי תפקיד בישובים ובקהילה.  וב

יישובית ורשותית בשיתוף גורמים רלוונטיים. מיפוי   -בניית תכניות עבודה שנתית   -
מגמות ואיתור בני נוער בסיכון, פיתוח תכניות עבודה על בסיס המיפוי. איתור  

 משאבים והזדמנויות ליצירת מענים עבור בני הנוער.  

 ער ביישובים. הקניית כלים וביצוע הכשרות לרכזי הנו  -
 

 דרישות התפקיד : 

ראשון   - :תואר  ,  באחד מהתחומים הבאים  וחברה,  חינוך  סוציאלית,  חינוך  חינוך  עבודה 
 אחרים  םפסיכולוגיה או בתחומים רלוונטייבלתי פורמאלי 

 ניסיון של שנה לפחות בעבודה חינוכית עם נוער  -

 יכולת ריכוז, הנחיה והדרכת צוות עובדים   -

 כניות השונות.  ואיתור וגיוס בני נוער לת -

 כושר ביטוי טוב בע"פ ובכתב  -

 בשעות לא שגרתיות  אחר הצהריים ונכונות לעבודה  -

 נוכחות מלאה בהכשרות המקצועיות  -

 בקרה תקציבית, דיווח וביצוע שגרות עבודה.  -

-  
 כישורים אישיים :

 יכולת תקשורת בין אישית גבוהה,   -

 יכולת ניהול עצמית על פי יעדים ותוכניות עבודה, יכולת עבודה בצוות.   -

, ראיה מערתית והכרות עם מבנה המועצה  יכולת ניהול שותפות והנעת תהליכים -
 האיזורית.  

 
לכתובת     במייל בלבדלשלוח   ניתן,  קורות חיים, המלצות בצירוף הבקשות את

jobs@sn.matnasim.co.il .  בשעה  , תשפ"ב,בכסלו חכ , 2021/21/20 , חמישימיום לא יאוחר
 . בקשות שיגיעו לאחר תאריך זה לא יתקבלו. 15:00
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