מכרז
רכז/ת נוער רשותי/ת
במועצה האזורית שער הנגב
תיאור התפקיד:
איתור מסלול הכשרה לכל קבוצת נוער שמתגבשת ובנייתו ,במקביל לאיתור דרכים ליישום נושא
ההכשרה בהתנדבות בקהילה.
אחראי לנהל ,לחנוך ,להפעיל ולרכז את כלל הפעילות והאינפורמציה ,להיות מעורב בהתרחשויות
המשתנות בארץ וביישובים בו הוא פועל.
כפיפות ארגונית :מנהל מחלקת החינוך.
דרישות התפקיד:
השכלה :אקדמית מלאה ,עדיפות בתחום חינוך ,חברה ,עבודה סוציאלית וקידום נוער.
לימודים משלימים -השתתפות בקורס הכוון לרכזי נוער רשותיים ,קורס מנחים.
ניסיון מקצועי:
 5שנות ניסיון בתחומים הבאים :הדרכה ישירה של נוער ,ניהול מועדון נוער או ריכוז תחום הנוער
במוסד קהילתי ,הכנת תוכניות והפעלת פרוייקטים לנוער במסגרות חינוך בלתי פורמלי ,הנחיה.
כשירות מקצועית:
רישיון מקצועי /תעודת מקצוע" :היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך,
התרבות והספורט.
כישורים אישיים נדרשים:
תכונות אישיות :אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות
בביצוע ,ערנות ודריכות ,כושר למידה ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת ניהול ותיאום,
אחריות ,זמינות ,עבודה בשעות גמישות ,ראש גדול ,חזון  ,ניסיון בניהול תקציב.
תכונות ניהול וארגון :יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות,
יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח
יחסים בינאישיים ,כושר ניהול מו"מ ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,יכולת ליזום,
יכולת לפתח ולבצע תוכניות חינוכיות ,יכולת תכנון ותקצוב.
דרישות ייחודיות לתפקיד :עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,גמישות בשעות העבודה ,נסיעות
בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים.
מסגרת העבודה :משרה מלאה ,שעות עבודה גמישות.

ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 2.20323.03
לידי אמי שלמה בבניין המועצה ,בפקס 45-1549056 :או בדוא"לemis@sng.org.il :
או לידי יעל בריט פרידמן בדוא"לm.misrot@sng.org.il :
יש לציין את שם המכרז
המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים ותצלומי תעודות רלוונטיות ,את הטפסים ניתן
לקבל בבניין המועצה במשרד כ"א.
עדיפות תינתן לתושבי שער הנגב.
עדיפות תינתן לתושבי שער הנגב.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ע"פ הנחיות משרד הפנים .הועדה תחליט
על הפניית מועמדים למבחן התאמה מקצועית.
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