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מכרז פנים/חוץ מס' 39/2018
אגף החינוך  -המחלקה לחינוך הגיל הרך

דרוש/ה :רכז/ת למסגרות היול"א ( יום לימודים ארוך) בגני ילדים
תיאור התפקיד:
פיקוח על כלל המפעילים בכל התחומים הנדרשים על פי דרישות המכרזים לצורך תפעול איכותי של
מסגרות היול"א.
מסגרת יול"א  -מסגרת משלימה ליום הלימודים הפורמלי אשר מתקיימת בכ 100-גני ילדים בהרצליה.
 פיקוח על צוות הרכזות הפדגוגיות של המפעילים.
 הערכה ובקרה שוטפת על הנעשה ביול"א בגנים בהתאם לדרישות המכרז כגון :עמידה בנהלים,
תקנים ,תכנית חינוכית ,חוגי העשרה ,הזנה ועוד.
 הרכז משמש כתובת וציר המקשר בין כל הגורמים השותפים ליול"א כגון :ילדים ,הורים ,רכזות
המפעילים ,המפעילים ,מנהלת מסגרות היול"א ,צוות המחלקה לחינוך הגיל הרך ועוד.
 מעקב אחר מצבת תלמידים ובקרה על מספר המסגרות בהתאם ודיווח מעודכן על פי הצורך.
 זמינות ומענה שוטף לרכזות המפעילים ולהורי הילדים.
 השתתפות בישיבות צוות ,השתלמויות וקורסים מחלקתיים.
 כפיפות :מנהלת המחלקה לחינוך הגיל הרך.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם בתחומי חינוך ו/או מדעי החברה והרוח אשר נרכש במוסד המוכר על ידי
המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
 רקע מקצועי וניסיון בהדרכה במערכות חינוך לגיל הרך.
 רישיון נהיגה בתוקף.
כישורים ודרישות נוספות:
 יכולת ניהול וארגון.
 יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים.
 שליטה במיומנויות מחשב הכוללת תוכנות אופיס ואינטרנט.
 יכולת יצירת קשר מיטבי עם הורים סביב דילמות ומצבי משבר תוך מתן מענה בשטח ובמטה.
 יכולה עבודה בתנאי לחץ.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
 ניידות ,יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות וגמישות.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001 -

היקף משרה100% :
 5ימים בשבוע
דרוג :חינוך ,נוער חברה וקהילה דרגה :בהתאם להשכלת המועמד/ת
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 .23/04/2018
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

