מועצה מקומית כפר תבור מזמינה בזאת הצעות לתפקיד מנהל/ת יחידת ילדים ונוער בכפר תבור במילוי
מקום לתקופה של  3חודשים.
תיאור התפקיד:










שותפות בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחראיות לביצועה.
אחראיות על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער ,חברה ,קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית
ותאום עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו.
ביצוע איסוף מידע ונתונים עדכניים ,ואחריות לניתוח המידע ול"איתור הצרכים".
תכנון וביצוע תוכניות להפעלת הנוער והקהילה ומעקב אחריהן.
הכנת תוכניות לתקצוב פעולות היחידה/מדור ואחראיות לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות
הרשות.
ניהול משא ומתן עם גורמים שונים וגיוס משאבים.
גיוס עובדים ,מיונם ,שיבוצם לעבודה ,בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות ,ואחראיות להערכת עבודתם.
ניהול צוות העובדים ,הנחייה והדרכת הצוות ואחראיות להשתלמותם בהתאם להנחיות.
פעילות בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער
במשרד החינוך.

דרישות התפקיד:
השכלה:
 תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :חינוך בלתי פורמלי ,חינוך ,עבודה קהילתית ,מדעי ההתנהגות,
מינהל חינוכי.
 יועדפו בעלי תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי ובמינהל חינוכי.
הכשרה:
השתתפות בקורס הכוון למנהלי יחידות/מדורי נוער וקהילה ובקורס לשיווק וגיוס משאבים.
ניסיון:
 7שנות ניסיון בתחומים הבאים :ניהול ארגון והפעלת פרויקטים במסגרת חינוך בלתי פורמלי ,הנחיית צוות ,תכנון
וניהול תקציב.
כישורים אישיים:
 יכולת ניהול ,ארגון תכנון ,ביצוע ,בקרה ופיקוח.
 יכולת הכנה וניהול תקציב.
 יכולת ניהול משא ומתן.
 יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים.
 יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים.
 יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים ,בעלי תפקידים ,מוסדות וארגונים.
 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
 ידיעת אנגלית.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
רישיון לעיסוק בתפקיד:
"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
תנאים נוספים למשרה קבועה שתפורסם בהמשך:
 .1המועמדים שעונים על הקריטריונים הנ"ל יעברו מרכז הערכה במשרד החינוך.
 .2המועמד/ת שייבחר/תיבחר יתחייב/תתחייב לעבור ,תוך  11חודשים מיום המינוי ,קורס אוריינטציה
בן  111שעות במנהל התרבות והנוער במשרד החינוך .

 .3לא הורשע/ה בעבירה פלילית שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה ,אין הוא/היא ראוי/ה לשמש
כמנהל/ת יח' נוער ברשות מקומית.
שכר :בהתאם להסכמים הקיבוציים עם מרכז השלטון המקומי.
היקף משרה011% :
תחילת עבודה :מיידי.
כפיפות מקצועית – מנהלת המתנ"ס ,כפיפות מינהלית – מנהל מח' החינוך במועצה
מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים לפנות בכתב על גבי "טופס הגשת מועמדות" בצירוף קורות חיים,
צילום ת.ז ,.פירוט ניסיון קודם ,תעודות והמלצות לגב' רוני קינן-קוך ,מנהלת מתנ"ס כפר תבור,
ת.ד 313 .כפר תבור מיקוד 14251
או בדואר אלקטרוני בכתובת roni@kt.matnasim.co.il :טל' לבירורים.45-3734444 :
את הטופס ניתן לקבל במשרדי המועצה או להוריד מאתר האינטרנט בכתובתwww.kefar-tavor.muni.il:
מועד אחרון לקבלת הצעות .00.7.0108 :
יוסי דולה,
ראש המועצה

