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מינהל שח"ק
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מכרז פנימי-חיצוני  - 9/2016מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון*
אגד אילת -אילות
תואר התפקיד-
כ פ י פ ו ת-
תקופת ניסיון -
תיאור התפקיד-

השכלה -
דרישות נוספות -

מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
כפיפות מנהלית לראש העיריה ומטעמו  -למשנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק-
יו"ר הועדה האגדית אילת אילות.
כפיפות מקצועית לממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד החינוך.
שישה חודשים
מתכלל את כל המערכים באגד אילת  -אילות הנדרשים כדי להבטיח ראיה כוללת של
הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים באגד באופן שיטתי ,שיתופי ,מקצועי,
חדשני ,אתי ובמסגרת ההנחיות ,הדרישות והנהלים של מטה התכנית הלאומית
המתפרסמים מעת לעת.
בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת
תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים :מדעי ההתנהגות,
סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,חינוך ,קרימינולוגיה ,בריאות הציבור.
ניסיון מקצועי:
 לפחות ארבע שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
 לפחות שלוש שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב ,אחריות
לתכנון וביצוע משימות ,הובלה והנעת צוותים.
 יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן
ניסיון בעבודה עם מערכות מידע ממוחשבות מורכבות.
ניסיון ניהולי  :יתרון לבעלי ניסיון של שלוש שנים בניהול צוותים של שלוש אנשים
לפחות.
דרישות מיוחדות:

כישורים אישיים-
היקף משרה -
תנאי שכר -

 צורך בעבודה עם גופים נוספים רבים.
 עבודת צוות ויכולת גישור
 נדרשות נסיעות מחוץ לאילת לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים
ומחוזיים.
יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה ,office -אינטרנט.
אמינות ומהימנות אישית ,יחסי אנוש טובים ואוריינטציה שירותית .כושר ביטוי ברמה
גבוהה ,בכתב ובע"פ.
מלאה .על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות בהתאם לצורך.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.
דרגות  +42 -39בדרוג המח"ר (כולל דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז
שלטון מקומי.

*התקן מאויש ע"י מ"מ




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 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  1/8/2016בשעה 12:00
למידע נוסף יש לפנות לריקה מור יוסף בטלפון .08-6367134 ,08-6367299
רק פניות מתאימות יענו.

