תאריך:
מספרנו:

07/07/2022
328296

עיריית הרצליה
האגף לשירותים חברתיים  -מחלקת משפחות ילדים ,נוער וצעירים

דרוש/ה :מדריך/כה חינוכי/ת-טיפולי/ת  -בית חם לנערות במצבי סיכון ובמצוקה
תיאור התפקיד:
• הפעלת הנערות בפעילות מעשירה ,חווייתית וחינוכית בהתאם להנחיות העו"ס
• אחריות לפעילות חינוכית – טיפולית
• כפיפות :רכזת בית חם לנערות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
• השכלה תיכונית מלאה  12 -שנות לימוד לפחות
• ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם אוכלוסיית היעד או עם דומה לה
• חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א – . 2001
כישורים ודרישות נוספות:
• תואר אקדמי בחינוך ,מדעי ההתנהגות ,פסיכולוגיה/מקצוע טיפולי או חינוכי  -יתרון
• יכולת לתקשורת טובה עם הנערות
• יכולת הפעלת קבוצת נערות בפעילות חינוכית  -טיפולית
• יכולת חיזור ,חום ,הכלה והצבת גבולות
• יכולת עבודה בצוות
• כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ
היקף המשרה40% :
 2ימי עבודה בשבוע בשעות אחה"צ 13:00-19:00 ,
דרוג :חינוך ,נוער ,חברה וקהילה או בדרוג מקביל

דרגה :בהתאם להשכלת המועמד/ת

** המשך העסקה מותנה בעמידה במכרז פומבי
יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף (תעודות השכלה,
אישורי העסקה ¹ומסמכים נדרשים אחרים) למייל Anabel@herzliya.muni.il
 ¹על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת ,היקף משרה ,תוכן התפקיד וניסיון ניהולי במידה ונדרש.
הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות
המקומית ,אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים ,וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

