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 לקרן בני שמעון 

 2022-432 – מספר מכרז 

 דרוש/ה 

 קהילתי במושבי יחדיו  -נוער חינוך חברתי ת/רכז

 

 הגדרת תפקיד: 

 הדרכה והובלה של שכבות נוער במושבי יחדיו  •
 ניהול צוות ההדרכה •

 

 תחומי האחריות: 

 הדרכת שכבות נוער על פי תכנית עבודה שנתית ועל פי צרכים מידיים.   •
 .הפעלת מתחם הנוער של המושבים •
 יצירת מענים חינוכיים הנותנת מענה לשעות הפנאי לפי שכבות גיל. •
 השתתפות בפורומים מקצועיים, מפגשי ליווי וכל המשתמע מכך. •

 :דרישות התפקיד

 שנות לימוד  12 •
 והדרכת בני נוער וילדים. ניסיון בהנחיה  •
 . יתרון   –ניסיון מוכח בחינוך חברתי/ עבודה עם ילדים  •
 מוכנות לעבודה בשעות מרובות כולל חופשות.  •
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 כישורים נדרשים: 

תקשורת בין אישית גבוה, ראייה מערכתית, יכולת תכנון וניהול עצמי, יצירתיות, יכולת פתרון,  

 מו"מ מול ספקים וגורמים חיצוניים גמישות, התאמה פעילויות לרמת גיל ועניין, יכולת ניהול 

 .מנהלת אשכול היישובים במחלקה לחינוך חברתי ומנהל קהילה כפיפות:

 משרה. 100% היקף משרה:

 מיידיתחילת עבודה: 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים לניסיון   17.04.22-קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה 

 . יע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( מקצועי והמלצות. )פניה שתג 

 כאן  ניתן להגיש בלינק: 

 misra@bns.org.ilניתן לפנות לקבלת עזרה למייל:  

 :הערות 

 למועמד  עדיפות תינתן  2021 -א "עובדים( התשפ לקבלת  העיריות )מכרזים לתקנות . בהתאם1

מאתיופיה(   עולים  ,מוגבלויות  בעלי  ,חדשים  עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית  המשתייך לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעל המועמד הוא  אם

 ניתנת שווה הזדמנות .נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון  תפקידים תיאור מפורט בו  מקום  . בכל2

 .משרה אותה על  להתמודדות מתאימים  כישורים  בעלי ,לאישה ולגבר 

 לעבור שתידרש /אפשר שיידרש  ,המוכרזת המשרה למלא מה/מתאים  שתימצא  /שימצא  ת/מועמד . 3

 .מבחן התאמה

 לבין  ת /המועמד  י"ע  התפקיד  מילוי  בין עניינים  ניגוד  להיעדר בכפוף יהיה ת/המועמד  . מינוי4

 הנחיות ,הדין להוראות  בהתאם  ;משפחה קרובי  להעסקת לסייגים  ובכפוף ענייניה האחרים /ענייניו 

 .משרד הפנים של ל "מנכ וחוזרי

 . מודגש בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף. 5

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2022-432

