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לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  25/7/2019את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס'  - 41/2019קצין ביקור סדיר באגף החינוך והנוער

תיאור התפקיד:
 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה. איתור ומניעת נשירה של תלמידים. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת. -ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

השכלה:
 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תאריםאקדמיים במשרד החינוך .עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד או הנדסאי או טכנאי רשום
בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג 2012 -או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה
יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה 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.ניסיון מקצועי :עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  -הוראה בבי"ס במשך  3שנים לפחות או ניסיון בחינוך
הבלתי פורמלי במשך  5שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור הנדסאי רשום  -הוראה בבי"ס במשך  4שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  6שנים לפחות.
עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום  -הוראה בבי"ס במשך  5שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך  7שנים לפחות.
עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
דרישות התפקיד:
 יישומי מחשב  -שליטה בתוכנות ה.office - היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001 - רישיון נהיגה  -בתוקף.הגבלת כשירות
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
כישורים אישיים :אמינות ומהימנות אישית ,יחסי אנוש טובים ,קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה ,כושר התבטאות
בכתב ובע"פ.
כפיפות  -לרכזת הקב"סים
היקף משרה 100/100 -
שכר  -בהתאם להסכם הקיבוצי חינוך נוער וקהילה
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודות ,לרבות היעדר רישום פלילי
במסירה אישית בלבד עד  21/8/2019שעה ( ,12:00למעט בין התאריכים ( 18/8/19 – 12/8/19כולל) בהם משרדי
העירייה יהיו סגורים לרגל חופשה שנתית) במח' 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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