לשכת ראש העיר

כ"ג באייר תש"פ
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לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  21/5/2020את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס' 57/2020
משרת פסיכולוג חינוכי  -תקן קבוע
תיאור התפקיד
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים ,למשפחות ולצוותי
חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.
עיקרי התפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל
וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
השכלה
בעל תואר שני בפסיכולוגיה ,רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד 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 כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות והשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר
שני בפסיכולוגיה ,למעט עבודת גמר )תזה( או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום
וחובות לימוד.
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 מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א .2001 -
כישורים אישיים :אמינות ומהימנות אישית ,יכולת עבודה בצוות בין מקצועי ,יחסי אנוש מעולים,
יכולת עבודה עצמאית.
כפיפות  -מנהל שירות הפסיכולוגי.
היקף משרה 60/100 -
שכר  -דירוג  ,6-7בהתאם להסכם הקיבוצי של הפסיכולוגים
המעוניינים יוכלו להעביר בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודות והמלצות לכתובת
מייל jobs@rosh.org.il :עד  11/6/2020שעה  .12:00טל' לבירורים.03 -9007320 :
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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