
 

  
   Email:manpower@ariel.muni.il▪ 03-9061851  קספ ▪ 03-9061615' טל ▪ 4070805, אריאל 5רח' יהודה 

www.ariel.muni.il      עיריית אריאל 

 עיריית אריאל
 משאבי אנוש

 
 ' תמוז, תשע"טכ

 2019יולי,  23
  69071משאבי אנוש / מכרזים / 

 
 

 51/2019מכרז פנימי וחיצוני מספר הנדון: 
 היחידה לחינוך ילדים ונוער בסיכון מנהל/ת             

 
 

 עיריית אריאל היחידה:
 חינוךאגף  יחידה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה:

 דרוג  החינוך בנוער

 משרה מלאה היקף המשרה:
אחראי על מכלול הנושאים ברשות הקשורים להפעלת מערך השירותים לחינוך  .א תיאור התפקיד:

 ילדים ובני נוער בסיכון ובכללם בני נוער בנשירה סמויה או גלויה.

 אחראי על בתי הספר העל יסודיים, וניהול פרוייקטים בחינוך. .ב

 מאתר צרכים ומשאבים כבסיס לעיצוב תוכנית עבודה שנתית. .ג

הכנת תוכנית עבודה שנתית בהסתמך על מדיניות המשרד,צרכי הרשות ואחריות  .ד
 לביצוע.

 שיתוף פעולה עם המחוז, גורמים מטפלים ומוסדות עירוניים וממשלתיים .ה
 ובהתאם למדיניות אגף חינוך ילדים  על פי הנחיות הממונים עליו ברשמ"ק

 ובני נוער בסיכון.

אחריות על פעילות מערך הביקור הסדיר וקידום הנוער ועל פיתוחם והפעלתם של  .ו
 מנעים חינוכים טיפוליים בקהילה, לילדים ובני נוער בסיכון ובנשירה סמויה וגלויה.

ועה המיטבי תיאום ויצירת שת"פ בין הגורמים העוסקים בנושא ברשות לשם ביצ .ז
 של תוכנית העבודה השנתית.

 ניהול תקציב היחידה ופועל לאיגוד ולגיוס משאבים ממקורות חוץ. .ח

 ומקצועית על בעלי התפקידים ביחידה. תאדמיניסטרטיבימנהל מפעיל ואחראי  .ט

 פועל לפיתוח והתמקצעות מתמדת של צוות העובדים. .י

 לשמירה על סודיות.ו אחריות על אבטחת המידע .יא
 השכלה: .א תנאי הסף:

  ,תואר ראשון באחד התחומים הבאים: קידום נוער, עבודה סוציאלית
חינוך, פסיכווגיה, קרימינולוגיה, מדעי ההתנהגות, מנהל חינוכי/ייעוץ 

 חינוכי/חינוך מיוחד.
 יועדפו בעלי תואר שני

  עמידה בקורס לניהול יחידות לקידום הנוער או קורס ייעוד לניהול
 השנתיים הראשונות לתפקיד.בסיכון במהלך שירותים לנוער 

  

 דרישות נוספות: .ב

  שנים בתחומים הבאים:  5ניסיון 
 .טיפול, ניהול וארגון* 

 * הכנת תוכניות והפעלת פרוייקטים,
 * תכנון וניהול תקציב,

 * הנחיות צוות.

 .יכולת ניהול וארגון, תכנון וניהול תקציב, תכנון וניהול מו"מ 

  ובע"פ.יכולת ביטוי בכתב 

 .ידיעת השפה האנגלית 

 .יכולת לעבוד בשעות לא שגרתיות 
 עבודה בשעות לא שגרתיות. .אמאפייני העשייה 
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הייחודים 

 בתפקיד:

 .יכולת לשת"פ ולעבודת צוות .ב

 יכולת יצירת קשר חיובי וקיום יחסי אנוש תקינים. .ג

 יכולת לראייה חברתית וקהילתית כוללת. .ד

 עמידה בלחצים. .ה
 .חינוךמנהלת אגף  כפיפות:

 מועמדות למכרז יש להגיש במעטפה, בליווי קורות חיים וצילומי תעודות. מנהלה:
 על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.

במשרד משאבי אנוש בעירייה או באמצעות  13/08/2019הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 
 .manpower@ariel.muni.ilדואר אלקטרוני 

 פניות ללא צירוף מסמכים לא תעננה.
 .03-9061615לפרטים ולשאלות ניתן לפנות בטלפון: 

 כאחד. המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים הבהרה מגדרית:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 בן הרוש  נאוה
 מנהלת משאבי אנוש

 
 

 העתק:
 תיק מכרזים
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