ג' סיון תשפ"ב
 02יוני 2022
מכרז פומבי מס' 86/2022

מנהל/ת התנדבות ומעורבות נוער רשותי
היחידה
מינהל החינוך ,הנוער והצעירים
תואר התפקיד
מנהל/ת התנדבות ומעורבות נוער רשותי
היקף משרה
 100%משרה (= 42ש"ש)
דירוג
חינוך ונוער
מתח דרגות
חינוך ונוער
תיאור המשרה
אחראי על יישום המדיניות להעמקה והרחבה של ההתנדבות בתחום החינוך במסגרת פורמלית והבלתי פורמלית
עיקרי התפקיד
 אחראי על מכלול התוכניות הפועלות ברשות כגון :התכנית התלת שנתית "התפתחות אישית ומעורבות
חברתית" .התנדבות ביחידת הנוער ,ביחידות קידום נוער ובתוכנית מתנדבים מבוגרים בחינוך-.כגון-תומכי
הוראה וחינוך.
 אחראי על פיתוח שיתופי פעולה ושותפויות בתחום ההתנדבות בחינוך ברמה הבין-מגזרית ברשות
מקומית.
 אחראי על פיתוח והרחבת מערך ההתנדבות בתחום החינוך :הטמעת התנדבות כערך ודרך חיים ,שיווק
ומיצוב תחום ההתנדבות בסדר היום הציבורי ברשות לרבות ועדת הנוער הרשותי ,מיפוי תוכניות
ותפקידים למתנדבים ברשות.
 הכנת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף עם הגורמים הקולטים מתנדבים.
 סיוע ותמיכה בגיוס ושיבוץ מתנדבים ובקרה על קליטתם ומהלך התנדבותם בהתאם לנוהל ההסדרה
ולמדיניות משרד החינוך בהפעלת מתנדבים בוגרים.
 ניהול מערכת מעקב דיווח על פעילות מתנדבים.
 ניהול מערך תקציב לרבות גיוס משאבים להפעלת תוכנית ההתנדבות.
 אחראי להתמקצעות תחום ההתנדבות ברשות -פיתוח מקצועי של ארגוני התנדבות ומתנדבים ברשות כולל
הכנת מושל הכשרה לצורכי מערכת החינוך ובשיתוף העמותות הפעילות בתחום הרשות לתומכי הוראה.
 פועל לפיתוח וקידום יזמות חברתית בקרב תלמידים ובקרב תומכי ההוראה והחינוך ,פועל במסגרת
החלטות המטה לשעת חירום ברשות.
 מלווה את רכז המעורבות הבית ספרי ,הצוות החינוכי ,ותומכי ההוראה והחינוך בתהליכי החיבור.

רח' שינקין  ,6גבעתיים 5329903

טל' 03-5722309/275/358
פקס' 03-7321629

6 SHENKIN ST. GIVATAYIM 5329903

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף
השכלה:



בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים
מחו"ל במשרד החינוך ,או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף  39לחוק
ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-

דרישות מקצועיות:




ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
שליטה בתכנות ה )Excel ,Power Point ,Word( Office-והתמצאות בסביבת עבודה ממוחשבת

הכשרה:



מחויב בהשתתפות בקורס דו-שנתי להכשרת מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך מטעם משרד החינוך תוך שנה
מיום הכניסה לתפקיד

ניסיון:

 עבור בעל תואר אקדמי 3 :שנות ניסיון בתחומים הבאים :עבודה עם בני נוער ,הדרכה ,הוראה ארגון וניהול.
הנחייה /הדרכת מבוגרים.
 עבור הנדסאי רשום 4 :שנות ניסיון בתחומים הבאים :עבודה עם בני נוער ,הדרכה ,הוראה ארגון וניהול.
הנחייה /הדרכת מבוגרים.
 עבור טכנאי רשום 4 :שנות ניסיון בתחומים הבאים :עבודה עם בני נוער ,הדרכה ,הוראה ארגון וניהול.
הנחייה /הדרכת מבוגרים.
 קבלת "היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער ,עד  12חודשים מיום כניסתו לתפקיד ,תוך התחייבות
להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.
היעדר רישום פלילי:



אישור משטרת ישראל בדבר היעדר מניעה להעסקתו של בגיר בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א2001-

כישורים אישיים
 יכולת ארגון וסדר
 יכולת לקיים תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעולים
 יכולת הנעת תהליכים ואנשים
 יכולת שיתוף פעולה על מתנדבים ועם בעלי תפקידים ,מוסדות וארגונים
 ניסיון אישי בהתנדבות
 בעל יוזמה אישית ויכולת עבודה טובה בסביבה מתוקשבת

כפיפות
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מנהל מחלת נוער ,מר ישראל נתנאל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למר ישראל נתנאל ,מנהל מחלקת הנוער (מס' טלפון.)03-5722464 :
כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי
הרשות המקומית ,ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il
בצירוף שאלון למועמד ,קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה והניסיון עד ליום
 19.6.2022בשעה .24:00

בברכה,
אסף אדרי
סמנכ''ל מינהל ומשאבי אנוש
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