תאריך:
מספרנו:

15/7//15
464
2014

72/2
מס' 2015
פנים/חוץ מ
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אגף החינוך
אילן והנדיב
אילנות ,בר א
ספריות בתי ספר יסודיים – אלון ,א
דרושים  :ספרנים לס
תפקיד :
תאור הת
תפעול הספרריה:
ניהול ות
ומפתוח עברית ואנגגלית.
ח
• ניהול האוסף :ררכש ,קטלוג ,מיון
וצוות ביה"ס.
תן שרותי יעוץץ לתלמידים ,מורים ת
• מת
• הדרכת תלמידיים בעבודות חקר ולמידה
ה.
תן שעורי ספרריה.
• מת
דוד הקריאה.
• עיד
ס.
שתתפות בפררויקטים שונים של ביה"ס
• הש
שתתפות במוועצה הפדגוגגית בהתאם לצורך.
• הש
ריות.
מערכת הספר
בתי ספר במ
אית ספריות ב
טפים לאחרא
שר ודיווח שוט
• קש
ת הבוקר
פריות בשעות
מערכת הספ
שי מליאה במ
לחודש ו/או במפגש
ש
שתתפות בפו רום ספרנים אחת
• הש
והצצהרים.
הערב.
ערכת הספרייות בשעות ה
שתתפות באררועים של מע
• הש
עות הבוקר ואחר הצהרייים.
ספריות בשע
שרד החינוך//המחלקה לס
שתתפות באררועים של מש
• הש
• הכננת תכניות עעבודה.
התפקיד :
דרישות ה
•

•
•
•
•
•
•

מידענות
ספרנות ו/או מ
שלם ומוכר ע""י המל"ג בס
תואר אקדמי מוש
ר
או
תואר אקדמי מוש
מורשה מאחד ממוסדות ההשכלה
תעודת ספרן ו/או מידען מ
שלם ומוכר ע""י המל"ג  +ת
רים בתחום.
המוכר
או
אה מאחד המ
תעודת הורא
שלם ומוכר ע""י המל"ג  +ת
תואר אקדמי מוש
ר
מוסדות האקדמאיים המוכרים.
לניהול ספריה הקייימות בשוק  -יתרון.
ל
תוכנות
הכרת אחת מהת
ת
רת תוכנות אופיס.
יכולת עבודה עם מחשב והכר
ת
מאית ובצוות.
יכולת עבודה עצמ
ת
יחסי אנוש טובים..
נסיון בעבודה ספררנית )קטלוגג ,מיון ,מפתוח בעברית ו באנגלית( ,ו//או בספרית בית ספר – יתרון.
נסיון בהוראה – י תרון .

משרה :
היקף מ
.(70
בשבוע )0%
ספריית בי"ס אלון 30 :ש"ש ,חמישה ימים ב
ת
ספריית בי"ס בר איילן 20.5 :ש""ש ,ארבעה יימים בשבוע ).(48%
ת
מים בשבוע ).(34%
ש ,שלושה ימ
ת 14.5 :ש"ש
ספריית בי"ס אילנות
ת
.(22
ספריית בי"ס הנדיבב  9.5ש""ש  ,פעמיים בשבוע )2%
ת
•

שבוע .56%
מי עבודה בש
ש"ש חמישה ימ
ה"כ  24ש
אילנות והנדיב סה
ת
ספריות בתי ספר
שרה אחת לס
מש

להשכלת המועמד/ת
ת
אם
דרוג  :ייקבע בהתא

לאגף משאבי אננוש,
ף
בת לשליחת מכתב
מלצות וכתוב
תעודות ,המ
חיים בצרוף ת
ביר קורות ח
יש להעב
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המכרז או הצצעות שלהן ללא תצורפנה תעודות לא תענינה.
שאינן עונות עעל דרישות ה
הצעות ש
ר.
רייה אחר או נבחר ציבור
של עובד עיר
בדרגה ראשונה ש
ה
שפחה
הנו קרוב מש
בל עובד שה
לא יתקב
הכוונה גם לללשון נקבה וללהיפך.
מקום בו נאמר בבלשון זכר ,ה
ם
בכל

בכבוד רב,
משה פדלון
עירייה
ראש הע

