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 מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:

 

 מנהל/ת מחלקת נוער
 

  תיאור   התפקיד: 
וניהול החינוך הבלתי  קידום הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית:

 אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ונוער ברשות.ר ברשות, ניהול עובדי מחלקת הנוער ברשות, פורמאלי לנוע
 לביצועה ותואחרי ביישוב והקהילה הנוער בנושאי הפעולה מדיניות בגיבוש שותף. 

 המקומית הרשות שבטיפול הפנאי ותרבות קהילה, חברה, נוער ,לחינוך הקשורים הנושאים כל על אחריות 

 .אלו בנושאים העוסקים הגורמים כל עם ותיאום

 הצרכים ולאיתור המידע לניתוח , אחריותעדכניים ונתונים מידע איסוף. 

  אחריהן ומעקב והקהילה הנוער להפעלת תכניות תכנון וביצוע. 

  הרשות להנחיות בהתאם התקציבית המדיניות לביצוע ואחריות האגף פעולות לתקצוב תכניותהכנת. 

 משאבים וגיוס שונים גורמים עם ומתן משא ניהול. 

 עבודתם להערכת ואחריות ברשות האדם כוח גורמי עם בשיתוף ה, לעבוד מיונם ושיבוצם, עובדים גיוס. 

 להנחיות בהתאם להשתלמותם ואחריות הצוות נחיה והדרכת, ההעובדים צוות ניהול. 

 במשרד ונוער חברה מינהל מדיניות פי ועל להנחיותיהם ובהתאם ברשות הממונים עם פעולה שיתוףעבודה ב 

 .החינוך
 
 

 דרישות התפקיד: 
 :בלתי חינוך :הבאים מהתחומים באחד תואר בעלל עדיפות נתןית .מוכר אקדמאי ממוסד ראשון תואר השכלה 

 עובד תעודת \הוראה לתעודת עדיפות תינתן .החברה מדעי, חינוכי מינהל ת,ההתנהגו עי, מדחינוך לי,פורמ

 .חינוך

 חודשים 18 עד ,שעות 188 של בהיקף , נוער יחידות למנהלי הכוון קורס לסיום התחייבות: הכשרה 

 .לתפקיד הכניסה מיום
 להשלים דרשויי- שעות 188 מ פחות של נוער יחידות למנהלי הכוון קורס תעודת בידיהם אשר מנהלים לגבי

 .לתפקיד כניסתם מיום חודשים 18עד  ,החסר את

 חינוכי מוסד של בניהול ניסיון שנת או/ו בהוראה או בהדרכה ניסיון שנות 3 : ניסיון. 

 עברית ברמה גבוהה. ידע בשפה האנגלית.: שפות 
 :היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב-OFFICE. 

 שגרתיות בלתי בשעות לעבוד ונכונות יכולת . 
 
 

ו"מ, מ ניהול יכולת, תקציב וניהול הכנה יכולת .ופיקוח בקרה ,ביצוע ,תכנון ,ארגון ,ניהול יכולת :אישיים כישורים
 לי/בעעובדים עם תקינה תקשורת לקיים יכולת,  עובדים צוות והפעלת ניהול יכולת,  פרויקטים והפעלת פיתוח יכולת

 . פה ובעל בכתב ביטוי יכולת,  וארגונים וסדות/מתפקידים
 

  .החינוך במשרד ונוער חברה מינהל מטעם " הדרכה היתר" : בתפקיד לעיסוק רישיון
 .החינוכי במוסד לעבודה בגיר להעסקת מניעה אין כי להעסקה המשטרה אישור י:פליל היעדר רישום

 
 שכר בדירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה.ש"ש /  42.5משרה מלאה  :תנאי העסקה

 
 מנהל אגף החינוך.ל כפיפות:

 
 זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון 

 טל נקל, מזכירת משאבי אנושבמעטפה סגורה,   לידי בצירוף  תעודות, אישורים והמלצות יש למסור קורות חיים 
      12:00בשעה  16/8/2016ג' עד ליום 

 . www.qbialik.org.il/  04-8780819לפרטים  והבהרות טל'  
 

 עזרא חכם 
 מנכ"ל העירייה 


