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מכרז פנים/חוץ מס' 134/2017
אגף החינוך  -המחלקה לחינוך הגיל הרך

דרוש/ה :רכז/ת לגיל הרך
תיאור התפקיד:
 טיפול עקבי בבעיות ובליקויים בנושאי אחזקה ותחזוקה של גני הילדים בעיר עד ביצוע ,למול
האגפים הרלוונטיים  -תב"ל ,שאיפ"ה ועוד.
 שמירה על קשר רציף עם מנהלת הצהרונים וטיפול במידת הצורך בקשיים בין ממשקי בוקר וצהריים.
 מתן סיוע לביצוען של המשימות השוטפות במחלקה.
 טיפול והנעת פרויקטים מיוחדים בגיל הרך.
 שיתוף וטיפול בנושא סל תרבות עם הרפרנט לנושא במחלקת תנו"ס ,ועם התיאטרון העירוני.
 אחריות מלאה על תפעול בית ספר לסייעות תלת שנתי.
 סיוע ומתן מענה לרכזת הרישום והשיבוץ בתהליכים של הרישום והשיבוץ ,בקשות העברה ,שיבוץ
ליול"א וכדומה.
 מתן מענה לכל פניות התושבים ,בקבלת הורים לאורך כל שנת הלימודים ,בעיקר בשלבי הרישום,
שיבוץ והעברות של הילדים לגנים.
 כפיפות :למנהלת המחלקה לחינוך הגיל הרך.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:



תואר אקדמי מושלם בתחומי חינוך או מדעי החברה והרוח אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג,
או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בעבודה אדמיניסטרטיבית מרובת ממשקים הכוללת הובלת תהליכים
ו/או תכנון וביצוע פרויקטים.

כישורים ודרישות נוספות:
 בעל/ת כישורים בניהול קונפליקטים עם הורים/תושבים.
 עברית ברמה טובה ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 יכולת בעבודה מול מספר ממשקים ,חוץ ופנים ארגוניים.
 שליטה מלאה ביישומי מחשב  -כולל תוכנות  officeבדגש על .excel
 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות תוך עמידה בלו"ז.
 נכונות ויכולת לעבוד שעות נוספות בתקופות העומס במחלקה.
 יחסי אנוש מצוינים ,אמינות ומהימנות אישית
 ראייה מערכתית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,יצירתיות.

היקף משרה100% :
דרגה 37-39 :בדרוג המח"ר

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 .14/09/2017
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

