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ברצוננו לפרסם באמצעותם ליום חמישי  20/6/2019את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס' 32/2019
רכז היחידה לתכניות תומכות למידה באגף החינוך במח' יסודי ועל יסודי
תיאור התפקיד:
 ניהול פרויקטים חינוכיים. ליווי ומעקב אחר תכניות תומכות למידה ותוספתיות. עיצוב וקידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך. השתתפות בוועדות היגוי בהתאם לתכניות. קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של תלמידים. קיום קשר עם המנהלים ,רכזים והפיקוח במשה"ח. קידום של פרסומים שונים של האגף.השכלה:
 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחום מדעיהחברה/רוח/חינוך ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים מחוץ לארץ או
הנדסאי או טכנאי הרשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג-
 2012או תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל.
 תעודת הוראה ,רישיון הוראה.דרישות התפקיד:
 ידע מקצועי עדכני בתחום החינוך. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. היכרות עם תוכנת ה.office - רישום פלילי  -היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדותמסוימים ,תשס"א .2001 -
ניסיון :ניסיון של  3שנים במערכת החינוך.
כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזומה ומעוף ,כושר למידה ,יכולת התבטאות בכתב
ובע"פ ,יחסי אנוש טובים ,כושר מנהיגות.
כפיפות  -למנהלת מח' חינוך יסודי ועל יסודי באגף החינוך.
היקף משרה 100% -
שכר  -בהתאם להסכם הקיבוצי חינוך נוער וקהילה.
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודות ,במסירה
אישית בלבד עד  11/7/2019שעה  ,12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין רחוב שילה
 ,21טל'.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
בכבוד רב
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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