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מכרז פנים/חוץ מס' 72/2018
אגף החינוך  -מרכז מדעים הרצליה

דרוש/ה :מנהל/ת תכניות המחוננים והמצטיינים לתלמידי בתי ספר יסודיים והגיל הרך
תיאור התפקיד:
 פיתוח תכניות לימודים מגוונות בתחומי מדעים ואומניות.
 גיוס וניהול צוות מדריכים.
 טיפול אירגוני בצרכי התכנית  -רכש חומרים וציוד ,ארגון נסיעות ,ביקורים והרצאות.
 טיפול בתהליך האבחון והאיתור של התלמידים מול בתי הספר ,גני הילדים ,השירות הפסיכולוגי
החינוכי ומכון סאלד.
 ממשק ייעוצי מול התלמידים המחוננים והוריהם.
 עבודה בשעות אחה"צ ונוכחות עד שעות הערב המאוחרות בחלק מימי העבודה ועפ"י הצורך.
 עבודה בתיאום עם עובדי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.
 כפיפות :מנהל מרכז מדעים.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם בתחומי חינוך ו/או יעוץ חינוכי אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל
הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
 תעודת הוראה ו/או תעודת יועץ חינוכי.
 ניסיון פדגוגי בהוראה ו/או ביעוץ חינוכי של  3שנים לפחות.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001 -
כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון בכתיבת תכניות פדגוגיות  -יתרון.
 יצירתיות וכושר יזמות פדגוגית.
 יכולת ניהול והנעת עובדים.
 יכולת סדר ,ארגון ועבודה אל מול ממשקים רבים.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 שליטה בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות ה office -ובאינטרנט.
 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות.
 מוכוונות שירותית גבוהה.
 נכונות ויכולת לעבוד בשעות אחה"צ והערב.

היקף המשרה50% :
(משרה מנהלית 42 ,ש"ש עבור משרה מלאה)

דרוג :חינוך ,נוער חברה וקהילה דרגה :בהתאם להשכלת המועמד/ת

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 .10/05/2018
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

