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תאריך:
מספרנו257646 :

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  67/2018לתפקיד:
מדריכים למועדוניות  -גילאי בי"ס יסודי
המועד להגשת מועמדות לתפקיד מדריכים למועדוניות  -גילאי בי"ס יסודי
במכרז שבנדון נדחה לתאריך עד ליום .26/04/2018
אין שינוי בתיאור ובדרישות התפקיד.

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים
והמלצות לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס ,09-9529143
michrazim@herzliya.muni.il

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים 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:

מכרז פנים/חוץ מס' 67/2018
אגף רווחה  -מחלקת משפחות בהתמחות ילד ונוער

דרושים :מדריכים למועדוניות -גילאי בי"ס יסודי
תיאור התפקיד:
 העשרה וטיפול מול קבוצות של ילדים  -עזרה בהכנת שיעורי בית.
 הדרכת ילדי המועדונית.
 הענקת יחס חם לילדים.
 כפיפות :לרכזת המועדוניות.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תעודת בגרות מלאה לפחות  -חובה (יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה).
תואר אקדמי בתחומי החינוך /פסיכולוגיה /מדעי ההתנהגות  -יתרון.
כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון בעבודה עם ילדים  -יתרון.
 מיומנות וניסיון בהדרכה קבוצתית  -יתרון.
 יכולת גבוהה ליצירת קשר עם ילדים.
 יחסי אנוש מעולים.
 יכולת ניסוח בכתב ובע"פ.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות אחה"צ.
 יכולת ונכונות לגמישות בשעות העבודה.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001 -
היקפי משרות 50% :למשרה
העבודה בשעות אחר הצהריים ,ימים א'  -ה' ( עבודה בבקרים בעת הצורך )
דרוג :חינוך ,נוער חברה וקהילה דרגה :בהתאם להשכלת המועמד/ת

15/03/18
256752

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות
לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
עד ליום .12/04/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים 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

