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 מנהל יחידת הנוער במועצה
 25.23מכרז פומבי מס' 

 

 

 .מנהל יחידת הנוער במועצהתאור המשרה: 

 . 100% היקף המשרה:

דרגת השכר בהתאם להשכלה, העסקה עפ"י הסכם ארצי המקובל  העסקה בדירוג חינוך ונוער  דרגת המשרה:
 ברשויות מקומיות. 

 . המח"ר ת מנהל כפיפות ארגונית:

 :תיאור התפקיד

 הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית. 

 ובשגרה ואחראי לביצועה בחרוםשותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב  •

הרשות המקומית ומתאם   אחראי על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול •

 . עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בחרום ובשגרה

 .מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים, אחראי לניתוח המידע ולאיתור הצרכים •

 .תכניות להפעלת הנוער והקהילה בחרום ובשגרהמתכנן ומבצע  •

 .הרשות מכין תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות •

 .מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים •

 .תםלהערכת עבוד מגייס עובדים, ממינם ומשבצם לעבודה, בשיתוף עם גורמי כוח האדם ברשות, ואחראי •

 .מנהל את צוות העובדים, מנחה ומדריך את הצוות ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות •

חברה ונוער במשרד  פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל •

 .ההשכלה הגבוהה והמשלימה

 .אחראי לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות •

 .החינוך הרשותי נוך הבלתי פורמאלית ובניית תכניות לחירום בתיאום עם מנהל מח'הכנת מערכת החי •

 .להשתלב במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים •

 .פורמאלית בחירום ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי •

 תנאי סף: 

  השכלה:

  תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או תעודת הנדסאי או טכנאי )תתוסף שנת ניסיון  

 הניסיון הנדרש לבעלי תעודות אילו(  על

 הכשרה:
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 חודשים מיום   18שעות, עד  240התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער, בהיקף של 

 כניסתו לתפקיד. 

 ידרשו   -שעות 188- לגבי מנהלים אשר בידיהם תעודת קורס הכוון למנהלי יחידות נוער של פחות מ

 חודשים מיום כניסתם לתפקיד. 18להשלים את החסר, עד 

תי  בהדרכה או בהוראה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלשנות ניסיון  3 מקצועי: ניסיון

 תיכונית או  – בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל פורמאלי,

 במערכת ההשכלה הגבוהה. 

 ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרוך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת  ניהולי:ניסיון 

ההשכלה   תיכונית או במערכת-החינוך העלהחינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת  

 הגבוהה.  

 רישום פלילי: 

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות המקרה יש עמה קלון. 

 רישיון לעיסוק בתפקיד:

 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות   12"היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער, עד 

 תום תקופה זו.  להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד

 

   דרישות נוספות:

 יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.  •

 יכולת הכנה וניהול תקציב.  •

 יכולת ניהול משא ומתן. •

 יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים. •

 יכולת ניהול וה פעלת צוות עובדים. •

 וארגונים.יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות  •

 יכולת ביטוי בכתב ובעל פה. •

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות . •
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 הערות 

פרטי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט העירוני, כמו גם לינק להגשת מועמדות, אשר חובה להגיש   .1
 על גביו את המועמדות. כתובת האינטרנט של האתר:  

 s.org.il/bids-https://www.shaar/  
 

עמידה בדרישת הסף   .2 ואישורים להוכחת  ת.ז.  יש לצרף טפסי הגשת מועמדות, קורות חיים, העתק 
 לתפקיד 

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או לאחר המועד האמור תפסול את המועמדות על הסף. .3

ו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה  מועמד עם מוגבלות או קשיי שפה זכאי לקבל התאמות הנדרשות ל .4
 לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. 

שווים   .5 ובכישורים  הולם    –בנתונים  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  עדיפות  תינתן 
 ברשות המקומית. 

 הגשת מועמדות:
 

       להגשת מועמדות  יש להכנס לקישור המצורף  : 
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=176&FC=9570&RF=5 

 
  
 03-9079700טלפון   
 

 202230.62.תאריך אחרון להגשת מועמדות  
 מועמדים מתאימים יזומנו לועדת בחינה 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד  

 

 אבי רואה 

 

 ראש מועצה מקומית 

 שער שומרון 
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