
OS.O'i'.2019 

פנויה משרה על הודעה כאבול ית1נ~קונ ועצהrנ w 


וההפך" ! ללשון גס הכוונה ! זכר בלשון התפקיד תיאור מפורט :ו1 


1נ 11 תש  1979- לקבלוצ (מכרזים העיריות ף בהתאם

 : הבאה הפנויה הנ~שרה על כאבול מועצה בזה נ~כריזה

 הנוער יחידת

100% -------~-

 לביצועה. ואחראי במועצה והקהילה· הנוער בנושאי הפעולה מדיניות בגיבוש

 הפנאי ותרבות קהילה ,Jחברו נוער, לחינון הקשורים הנושאים

 ץ:לו. בנושאים העוסקים הגורמים כל עם ומתאם המועצה

 . הצרכים ולאיתור המידע לניתוח !אחראי עדכניים ונתונים מידע

 אחריהן. ועוקב והקהילה הנוער כניותrו ונ~בצע:

 בהתאם המדיניות לביצוע ואחד'אי האגף

 הרשות. להנחיות

 . משאבים ומגייס שונים גורמים עם משא

 ! במועצה האדם כוח גורמי עם בשיתוף לעבדוה, ומשבצם ממיינם מגייס

 עבודתם. ואחראי

.1 

111 

111 

 בהתאם להשתלנ~ותם ואחראי הצוות את ומדריך מנחה ! העובדים ·ת1צו את '"

 פי להנחיותיהם ובהתאם ברשות עליו הבומונים עם

 . כמועצה תלמידי'tנ מועצת

או גבוהה המועצה ידי על המוכר במוסד  שנרכש

בחוץ מתקדמים תארים  להערכת

18 עד שעות, 188  לסיום rתחייבוו Jו

 כניסתו נויום חודשים

 נוער יחידות למנהלי הכוון קורס תעודת בידיהם אשר

 כניסתם מיום חודשים 18 עד• החסר, את יידרשו w שעות 188

111 

החינוך בתחום או וזחינוך במערכת בהוראה או בהדרנה "' 
או תיכונית העל- החינון במערכת או לאומי  בשירות

 הגבוהה.



0 

אדם כוח הכרוך לפחות, אחת שנה ני 

פורמאליהבלתי החינוך בתחום או  ערכת בני

הגבוהה. ההשכלה בכנערכת או תיכונית 

הכנה .יכולת ופיקוח ביצוע, תכנון/ ארגון/ ניהול/  :ייס 1-!\אישורים 

 .פה בכתב ביטוי יכולת  .עובדים צוות והפעלת ניהול 
שגרתיו·ת. בלתי בשעות 

 .החינוכיבמוסד בגיר להעסקת מניעה אין כי המשטרה אישור 

יחידות למנהלי הערנה מרכז לעבור ת 1חייבהסף בדרישות ת 1עומד1והמועמהת 

טופס למלא יש -0/012019או  00/012019ביום אשר רשותיים נוער 

אתר או המועצה ממשרד הטופס את לקבל ניתן 

 .ז 1המועצ

וקהילה. חברה נוער חינון עובדי בדירוג הקיבוציים, :בהתאם 
---~~ 

הטפסים את למלא יכול/ה הנ"ל המשרה למילוי ה 1מתאים

העבודה בשעות המועצה ממזכירות 

 :המאמתיםוהמסמכים התעודות בצירוף המועצה 
נ~יום יאוחר שלא במועד חיים) קורות  +בעבודה ניסיון הוכחת  +ואישורים* 

אחה"צ.  13:00שעה חמישי 

הנ~צורפות וההמלצות התעודות כל של העתק וכן המקור את ש 

לנו~ענ~ד יוחזר המסנ~כים של המקור המסמכים. אימות 

 .לנ~קורנאמן שצורף ההעתק כי המועצה נכ"ל  lנאישור לאחר 


	מכרז פומבי מס 032019

	049945818  9947971: 
	048458101: 
	fF 049945818  9947971 E: 
	n 0484581 09  048458101 n: 


