לעיריית אילת
מינהל שח"ק
דרוש/ה
מכרז חיצוני  – 35/2016פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשרות הפסיכולוגי חינוכי*
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
תיאור התפקיד-





כ פ י פ ו ת-
השכלה -

דרישות נוספות -
ניסיון וידע מקצועי -
כישורים אישיים-
היקף משרה -
תנאי שכר -

מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך
לילדים ,למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית
בשגרה ובחרום.
עיקרי תפקידו :מתן שירותים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים
הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
פועל בהתאם למדיניות השרות הפסיכולוגי חינוכי .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 בשרות הציבורי בכלל ,בשלטון המקומי וברשות
המקומית בפרט.

מנהלת השרות הפסיכולוגי חינוכי
בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית ,רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או
בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה
לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח –  1958או מוסד בחו"ל שהוכר על ידי
וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן
בישראל.
שפות – עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית ,שפות נוספות
מהוות יתרון.
רישום מקצועי – רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.
ניסיון קודם – יתרון.
אמינות ומהימנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה ,תקשורת בינאישית
גבוהה ,יכולת ארגונית ועבודה בצוות ,כושר ביטוי ברמה גבוהה בע"פ ובכתב,
יכולת עבודה בתנאי לחץ ,יוזמה ויזמות.
משרה מלאה.
על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות.
דרגה  37עד  39בדרוג המח"ר בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון
המקומי.
בהתאם להסכם קיבוצי ארצי פסיכולוגים

*שני תקנים בהיקף של .80%







תחילת עבודה  -מיידית.
מועמדים יוזמנו לראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וידרש אישור
התאמה לעבודה לאחר בדיקה רפואית.
מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה (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
 88100או בפקס  . 08 – 6367003מועד אחרון להגשת הבקשה  6/10/2016בשעה 12:00
למידע נוסף יש לפנות לליאורה בטלפון .08-6367135
רק פניות מתאימות יענו.
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