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מספרנוdoc.188457 :

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז מס'  78/2014לתפקיד מרכז/ת מועדונית-גילאי בי"ס היסודי
המועד להגשת מועמדות לתפקיד מרכז/ת מועדונית-גילאי בי"ס היסודי במכרז שבנדון
נדחה לתאריך עד .29/9/14
שינוי בדרישות התפקיד :
• תואר אקדמאי מושלם בתחומי :החינוך או עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה או מדעי
החברה ,יתרון לבעלי תעודת הוראה.
• ניסיון בעבודה והדרכה עם ילדים או נוער בסיכון-חובה.
ביתר הדרישות אין שינוי.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי
אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

תשע"ד
אב
כד
אוגוסט 2014
20
מספרנו187325.doc :

מכרז פנים/חוץ מס' 78/2014
אגף החינוך והרווחה
מח' שרותי רווחה וקהילה
דרוש/ה :מרכז/ת מועדונית – גילאי בי"ס היסודי
תאור התפקיד
• הובלת תוכנית חברתית ,לימודית ,רגשית ,קבוצתית ,ופרטנית.
• עבודה מול גורמים שונים כגון :הורים ,מחלקת הרווחה ,מורות.
• העשרה וטיפול מול קבוצות של ילדים עזרה בהכנת שיעורי בית.
• הדרכת ילדי המועדונית.
• הענקת יחס חם לילדים.
דרישות התפקיד
• תואר אקדמאי מושלם בתחומי :החינוך או עבודה סוציאלית או
פסיכולוגיה -יתרון לבעלי תעודת הוראה.
• יתרון לבעלי ידע ו/או רקע בחינוך מיוחד.
• ניסיון בעבודה והדרכה עם ילדים בסיכון.
• יכולת גבוהה ליצירת קשר עם ילדים.
• מיומנות וניסיון בהדרכה קבוצתית.
• יכולת ניהול צוות קטן.
• יכולת ארגונית.
• יחסי אנוש מעולים.
• יכולת ניסוח בכתב ובע"פ.
העבודה בשעות אחר הצהרים.
היקף משרה:

 100%משרה מינהלית.

הדרגה 36-38 :בדירוג מח"ר או בהתאם להשכלה.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .11/9/2014
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

