
 

 

 שוהם –לחברה העירונית לתרבות נוער וספורט "חמש"  

 )החלפה לחל"ד(  וצעירים נוער מחלקת תמנהלמ"מ ל דרוש/ה

 משרה( 100%)

 כפיפות: מנכ"ל חברה עירונית חמש

 תיאור התפקיד:  

  בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית ועל קידומה בשוהםהחינוך הבלתי פורמלי  הובלת. 

 עם כל הגורמים העוסקים  ותיאוםך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי חינותחומי על  אחריות

 בנושאים אלו.

  ,לביצוע המדיניות התקציבית אחריותאיסוף מידע ונתונים עדכניים. 

 ס משאבים.ויגמשא ומתן עם גורמים שונים ו ניהול 

 להערכת עבודתם.ואחריות  בחברה משאבי אנושבשיתוף  גיוס עובדים 

 להשתלמותם בהתאם להנחיות. ואחריותעובדים,  יהולהנחיה, הדרכה  ונ 

  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער

 במשרד החינוך.

 .אחריות לקיומה ותפקודה של מועצות תלמידים ונוער ברשות 

 ראי לביצועה.שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואח 

 .הובלת תנועות וארגוני הנוער ברשות המקומית 

 דרישות התפקיד : 

 באחד מהתחומים הבאים: חינוך בלתי  פורמאלי, חינוך, עבודה בישראל  תואר אקדמי מוכר

 קהילתית, מדעי ההתנהגות, מינהל חינוכי.  

  שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי  3ניסיון מקצועי של

פורמלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי, או במערכת החינוך העל תיכונית או 

  במערכת ההשכלה הגבוהה.

 ותקציבים,  ח אדםה של כ, הכרוך בהפעלבעל ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות, בתפקיד ניהולי

במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמלי, או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת 

 ההשכלה הגבוהה.

 כישורים אישיים  : 

ם אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסי

לעבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, פתיחות וגמישות מחשבתית, ראיה  בינאישיים, נכונות

 חברתית, קהילתית כוללת.

 הערות: 

  התענינהצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא. 

 .כל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך 
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 וצעיריםלמכרז מנהל/ת יחידת נוער  מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות

 

 קורות חיים  .1

 .אקדמאית תעודת השכלה .2

 .הנדרשהעסקה המעידים על הניסיון  אישורי .3

 ) במידה ויש ( המלצות .4
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