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לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  4/7/2019את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס'  - 39/2019מנהל מחלקת חינוך על יסודי

תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך העל יסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות
מנהל חינוך ברשות ובהסתמך על מדיניות משרד החינוך .עיקרי תפקידו:
א .גיבוש מדיניות החינוך העל יסודי ברשות.
ב .תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך העל יסודי וניהול התקציב.
ג .ניהול תהליך הרישום של תלמידים לבתי הספר העל יסודיים.
ד .ניהול מערך בתי הספר העל יסודיים ברשות.
ה .ניהול מערך עובדי ההוראה המועסקים על ידי הרשות.
ו .קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך ,בשיתוף עם מפקח על יסודי במשרד החינוך.
השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק
ההנדסאים והטכנאים המוסמכים .או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית
לישראל .או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גובהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר
שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות
יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(
בעל תעודת הוראה.
קורסים והכשרות מקצועיות :המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך ,לא
יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו .עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.
יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה office -לרבות אקסל.
ניסיון מקצועי :עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  3 -שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום
החינוך העל יסודי.
עבור הנדסאי רשום  4 -שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
עבור טכנאי מוסמך  5 -שנות ניסיון מקצועי לפחות בתחום החינוך העל יסודי.
ניסיון ניהולי 3 :שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
הגבלת כשירות :לפי סעיף  16לחוק פיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט – :1969
א .עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
ב .העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
כישורים אישיים :יחסי אנוש טובים ,אמינות ומהימנות אישית ,יכולת יצירת קשר בין אישי ,ויכולת
עבודה בצוות ,בעל יכולת ארגון גבוהה.
כפיפות  -למנהלת אגף החינוך ,נוער וספורט
היקף משרה 100% -
שכר  -דרוג חינוך נוער וקהילה או חוזה אישי  30%-40%משכר מנכ"ל )האחוז יקבע בהתאם לכישורים(
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר רישום פלילי
במסירה אישית בלבד עד  25/7/2019שעה  12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש העין ,רחוב שילה
 ,21טלפון.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.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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