תאריך:
מספרנו:

27/09/17
248401

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  133/2017לתפקיד:
ממלא/ת מקום קצין/נת ביקור סדיר

המועד להגשת מועמדות לתפקיד ממלא/ת מקום קצין/נת ביקור סדיר במכרז שבנדון נדחה
לתאריך עד ליום . 17/10/2017
אין שינוי בתיאור ודרישות התפקיד.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי
אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

תאריך:
מספרנו:

20/08/17
246706

מכרז פנים/חוץ מס' 133/2017
עיריית הרצליה – אגף החינוך

דרוש/ה :ממלא/ת מקום קצין/נת ביקור סדיר
תיאור התפקיד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה ,שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת
התלמידים במוסדות חינוך במשך  15שנות לימוד.
 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 אכיפת חוק לימוד חובה.
 ליווי פדגוגי חינוכי של מועדוניות חינוך ורווחה.
 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
 התפקיד כולל נסיעות מרובות ועבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 כפיפות :מנהל אגף החינוך.
דרישות התפקיד:
תנאי סף :
השכלה ודרישות מקצועיות:
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת
תארים אקדמאיים במשרד החינוך ( עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד ).
או
השכלה תורנית *
או
הנדסאי או טכנאי רשום ( רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים ) ,בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-


בעל/ת תעודת הוראה

ניסיון מקצועי :
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית – הוראה בבי"ס במשך  3שנים לפחות או ניסיון בחינוך
הבלתי פורמלי במשך  5שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.


עבור הנדסאי רשום  -הוראה בבי"ס במשך  4שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך 6
שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.



עבור טכנאי רשום  -הוראה בבי"ס במשך  5שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך 7
שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

כישורים ודרישות נוספות:
 רישיון נהיגה בתוקף – חובה.
 יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה ,הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה.office -
 כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים ,הורים וילדים.
 אמינות ומהימנות אישית.
 יכולת עבודה בצוות.
 יכולת ניידות ועבודה בשעות בלתי שגריות.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – . 2001
היקף משרה:
דרוג:

*

75%

חינוך ,נוער חברה וקהילה

דרגה :עפ"י השכלת המועמד/ת

רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ( לעניין השכלה תורנית )
ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :
תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
א.
ב - .אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות לאחר גיל . 18
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .27/09/2017
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

