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 והסעות תלמידים רכז נוערל מכרז
 
 7120/2 -מס' מכרז 

 
 מחלקת החינוך והנוער :היחידה

 למידיםתוהסעות   רכז נוער :המשרה תואר

דרגת המשרה 

  ודירוגה:
 3-5חינוך משלים והוראה 

 100% היקף העסקה:

 חיצוני :מכרז סוג

 :ידתפק תיאור

וטיפול במכלול הנושאים הקשורים לנוער וכן  ארגון ותכנון פעילת נוער שוטפת
 טקסים עירוניים בישוב.

ואיתור צרכים של הנוער בישוב כבסיס לתכנון הפעילות השנתית מידע איסוף 
 והרב שנתית.

 הכנת "פרופיל נוער".

 תוכנית עבודה שנתית כוללת לנוער בישוב. הכנת 

, אחראי לתקינות המבנה, היישוביעול מועדון הנוער אחראי על ניהול ותפ
 שלמותו ותחזוקתו.

הנהגת מועצת הנוער היישובית ברמה הרשותית. הנחיית המועצה והובלתה 
 לתכנון וביצוע התוכנית השנתית.

עבודה לפעולות הנוער בהתאם להנחיית הגורמים המוסמכים  תכניותהכנת 
 התכנון.במועצה. מעקב אחר הביצוע והערכתם מול 

ווח למנהל מחלקת החינוך והנוער במועצה, בהתאם ידבשיתוף פעולה ו עבודה
  החברה והנוער במשרד החינוך. מנהללהנחיות ומדיניות 

וכן עם הנהגת  ת בישוב,שפועל הנוער קיום קשר שוטף עם מדריכי תנועת 
 .במישור המחוזי והארציהתנועה 

  .יםבישוב ומחוצה לו ותפקוד מלוו ניהול מעקב ובקרה על מערך ההיסעים, פיקוח

  .קשר עם נהגים, הורים, תלמידים וגורמים שונים במועצה ומחוצה לה

  .בקרה על כספים

תפקוד מלא + זמינות מעבר לשעות העבודה ועד סיום מערך ההיסעים היומי 

 .בשעת חירום

 :סף תנאי

 מקצועיות ודרישות השכלה

 בעל תעודת בגרות 

  פחות בהדרכת נוערשנות ניסיון ל 3בעל 

 השתתפות בקורס רכזי נוער 



 

 כישורים אישיים

 כישורים אישיים

 יכולת הובלה והנעת נוער לעשייה ערכית ופיתוח כישורי מנהיגות. 

 .יכולת לייצור ולקיים קשר בין אישי עם בני נוער 

 .יכולת הדרכה 

 .יכולת ביטוי בע"פ ובכתב 

  ,ותחינוכיתכניות להכין ולבצע יכולת ליזום. 

 .יכולת תכנון וניהול תקציב 

 מיומנויות מחשב ברמה טובה מאוד 

 וארגון ברמה גבוהה , תכנוןיכולות סדר 

 יחסי אנוש טובים מאוד 

 יכולת הכלה 

 יכולת ניהול משא ומתן 

  עמידה בלחץ  

 מתן פתרונות ויצירתיות בפתרון בעיות  

 ת אסרטיביו 

 סמכותיות 
 נוספות דרישות

 גבוהה ברמה עברית -שפות. 

 העובד ידרש להשתמש ברכבו הפרטי לצרכי  – שיון נהיגה ויכולת ניידותרי
 עבודה ויקבל על כך השתתפות בהוצאות אחזקת רכב.

  ובסופ"ש. תשגרתיונכונות ויכולת לעבוד בשעות בלתי 

 ה תוכנות עם היכרות -מחשב יישומי-OFFICE. 
 ראש המועצה. ואמזכיר המועצה  /ה,ובהעדרו מחלקה לחינוך ונוערמנהל/ת ה :כפיפות

 :מנהלה

 25/6/2017 :המכרז פרסום מועד

 12/7/2017 :יום עד להגיש יש למכרז בקשות

טופס הגשת מועמדות למכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה או באמצעות 

או ניתן להורידו מאתר  02-6293120זכירות המועצה בטלפון מייל/פקס ממ

 www.har-adar.muni.ilהאינטרנט של המועצה: 

מלצות, קורות חיים, מקומות עבודה קודמים, ה –לצרף יש להגשת המועמדות 

תעודות על השכלה/השתלמויות, וצילומים מתעודת זהות ומתעודת 

 שחרור/שרות לאומי.

  :ההינ זה מכרז לעניין הקשר תשא

 .02-6293121 מנהלת מחלקת חינוך ונוער – נאוה טל

 

 ניתן להגיש המועמדות:

 הר אדר.  45  רחוב האלה –מסירה ידנית במשרדי המועצה 

 7629314-02  -בפקס                   adar.muni.il-navatal@har –במייל  

 

 

                                                                    

 חן פיליפוביץ                                                                                    

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז

 

-החתום על
 הרשות ראש

_________
_ 
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