לשכת ראש העיר
כ"ב בתמוז תשע"ט
 25ביולי 2018
לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  1/8/2019את המכרז הבא:
מכרז חיצוני  - 36/2019פסיכולוג מדריך בפסיכולוגיה חינוכית
תיאור התפקיד:
 מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במוסדות החינוך ולגורמיםהרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
 הדרכת פסיכולוגים חינוכיים מתמחים במסגרות החינוך הרגיל והמיוחד הנחיית הפסיכולוגים לקראת ועדות סטטוטוריות תיאום נהלים מול גורמי פיקוח ורשות השתתפות בוועדות סטטוטוריות ובוועדות בינמקצועיות הכרת מסגרות החינוך המיוחד על כל גווניהם במחוז.השכלה :מדריך בעל תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה
גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח –  1958או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת
הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך שווה ערך לתואר הניתן בישראל.
דרישות נוספות:
 היכרות עם תוכנות הoffice - רישום מקצועי  -רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  12לחוק הפסיכולוגים רישום פלילי  -היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מיןבמוסדות מסוימים .תשס"א.2001 -
כישורים אישיים :יכולת ארגון וניהול ,יכולת הנחייה והדרכה ,יוזמה ,אמינות ומהימנות,
מחויבות ,יכולת עבודה בצוות בין מקצועי ,יחסי אנוש מעולים ,יכולת עבודה עצמאית .יכולת
קבלת החלטות מקצועיות ולקיחת אחריות על ביצוען ,התמודדות עם מצבי חירום ומשבר ועם
משפחות מורכבות מרובות צרכים.
כפיפות  -מנהל השירות הפסיכולוגי
היקף משרה 50% -
שכר  -בהתאם להסכמי שכר פסיכולוגים
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,המלצות וצילומי תעודות,
לרבות היעדר רישום פלילי במסירה אישית בלבד ,עד  29/8/2019שעה ( ,12:00למעט בין
התאריכים ( 18/8/19 -12/8/19כולל) בהם משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חופשה שנתית)
במשאבי 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.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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