מינהל משאבי אנוש ומינהלה
מכרז פנימי-חיצוני  - 21/2018קב"ס/ית (קצין/ת ביקור סדיר)
המחלקה לטיפול בפרט -אגף החינוך
מינהל שח"ק
* כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
כ פ י פ ו ת-

מנהלת המחלקה לטיפול בפרט.

תקופת ניסיון -

שנתיים.

תיאור התפקיד-

בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
טיפול ומעקב אחר היעדרות תלמידים.
ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ייעוץ והגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
ביצוע כל מטלה המנותבת ע"י הממונה מעבר למטלות השוטפות ,בהתאם לצרכים
המשתנים של המחלקה תוך הקפדה להיות צמוד בכל ההחלטות והפעולות לחוקים,
לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ,בשלטון המקומי וברשות המקומית
בפרט.

השכלה -

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך ,עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך ,ייעוץ או חינוך
מיוחד .בעל תעודת הוראה– חובה.

ניסיון מקצועי -

ותק בהוראה בבית ספר -לפחות שלוש שנים ,או חמש שנים בחינוך בלתי פורמאלי
רלוונטי לתפקיד -חובה ,עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

כישורים אישיים-

מוטיבציה לעבודה מאתגרת במשרד ובשטח בשעות מגוונות .כושר ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים ,הורים ,ילדים ובני נוער.

היקף משרה -

מלאה .עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

תנאי שכר -

דרוג חינוך נוער חברה וקהילה .בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.

ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה ולאנשים עם
מוגבלות.
מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור
התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם (לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין
במוסדות חינוך).
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז למינהל משאבי
אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס  08 – 6367003או במייל c.v@eilat.muni.il
מועד אחרון להגשת הבקשה  30/8/2018בשעה .12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

nira@eilat.muni.ilעיריית אילת

|

טל08-6367135 .

| ת.ד ,14 .אילת 8810001

|

