כ"ה בתמוז תשע"ט
 28ביולי 2019
רכז מלווים בהסעות חינוך מיוחד ותפעול שוטף
תיאור התפקיד:
 איתור כ"א מתאים לתפקיד מלווה הסעות לחינוך המיוחד. קליטת עובדים והדרכתם. הכנת מערך מלווים מול הסעות התלמידים.ריכוז/ניהול וטיפול בפניות הורים ומלווים מידי בוקר לפני שעות עבודה.
 טיפול ומתן מענה למילוי מקום והעברת הדוחו"ת למחלקת שכר. קשר רציף עם מחלקת ההיסעים בעירייה וחברות ההסעה. קבלת קהל ומענה טלפוני. ביצוע ביקורות בשטח עפ"י הצורך.קבלה ובדיקת דוחו"ת נוכחות .אישור דוחות הנוכחות והעברתם למחלקת שכר.
קשר בין העובדים לבין מחלקת שכר.
הכנת מסמכי דיווחי למשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.
 אחריות על כל מערך ליווי ההסעות בחינוך המיוחד.השכלה 12 :שנות לימוד/תעודת בגרות או תעודת שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת עפ"י הקבוע בחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,תשי"ח .1958
ידע וניסיון בתוכנות  officeותוכנת אקסל.
ניסיון :ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול עובדים.
דרישות נוספות :נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות ,לרבות בשעות הבוקר המוקדמות ,כולל
ימי שישי בעת הצורך.
מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
 .1אוריינטציה שירותית.
 .2יכולת עבודה תחת לחץ ומציאת פתרונות.
 .3יחסי אנוש טובים ויחסי גומלין עם גורמי פנים וחוץ.
 .4יכולת תיאום פיקוח ובקרה.
כפיפות מקצועית  -מנהלת מח' היסעים באגף החינוך.
היקף משרה – 100%
שכר – מקביל למנהל מדור ברשות מקומית.
הערות:
 .1בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי
לא תידון.
משפחה בקרב עובדי עירייה/נבחרי ציבור -
 .2בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 .3הזוכה במכרז מתקבל לתקופת ניסיון של שנה בה יבחנו כישוריו עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
 .4ייתכנו שינויים בתיאור התפקיד בהתאם לשינוי מבנה ארגוני ו/או צורכי המערכת.
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר רישום פלילי
במסירה אישית בלבד עד ליום חמישי  _____________15.8.2019שעה  12:00במשרדי העמותה רחוב
שבזי  91ראש העין אצל שרית מדר.
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.
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