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 187/2022מס'   מכרז פנים/חוץ
 

 מחלקת למידה עירונית  –אגף תנו"ס )תרבות, נוער וספורט( 
 

 ( העשרה תרבות ושיחמרכז )דרוש/ה: מנהל/ת מרכז נגה 
 

 עירונית מחלקת למידה מנהלת  כפיפות:
 

 תיאור התפקיד: 

 תכלול מערך תחומי העשרה ולמידה במחלקה למרכזי למידה •

 פיתוח תכניות רוחביות המותאמות למגוון קהלי יעד  •

 פיתוח יוזמות ושיתופי פעולה חינוכיים עם צוותי החינוך העירוניים  •

 ם משתניםניהול והפעלת צוותי מרצים ומנחים במחלקה תוך ביצוע שינויים במערך כ"א לפי צרכי •

 ניהול תקציבי הפעילות ואחריות על תהליך הרישום וגבייה ממשתתפים •

 ביצוע מעקב, בקרה והפקת לקחים לכל הפעילויות המתבצעות במחלקה  •

 התנהלות שוטפת מול אנשי התוכן והשיווק בגופים העירוניים השונים •

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות בהתאם לצורך •

 בהתאם להנחיית הממונהצורך וביצוע מטלות שונות עפ"י    •
 

 דרישות התפקיד:  
 תנאי סף: 

תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  •
 ייעוץ חינוכי בתחומי חינוך ו/או אקדמאיים מחו"ל 

 ניסיון מקצועי מוכח בהוראה במסגרות החינוך הפורמלי/בלתי פורמלי  •

 חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   •
   2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון  - תעודת הוראה •

 יתרון  -ניסיון בהפעלת צוותי עובדים  •

 יתרון  –ניסיון בהפעלת פרויקטים רוחביים   •

 יתרון   -עבודה ברשות מקומית והיכרות עם ניסיון  •

 יתרון  –רישיון נהיגה   •

 שליטה והכרות עם רשתות חברתיות ותחומי מדיה שונים •

 יכולת ניהול ארגון ותכנון, יכולת ניהול תקציב •

 יצירתיות, פתיחות, אסרטיביות ויכולת ביטוי טובה בכתב ובעל פה •

 והכרות עם מערכות טכנולוגיות מגוונות officeשליטה ביישומי  •

 יכולת עבודה בצוות ועמידה בלוחות זמנים •

 אדיבות ויחסי אנוש מעולים  •

 ניידות ונכונות לעבודה בשעות שאינן שגרתיות •
 



 

 
 
 

 100%  היקף משרה:
 

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

 יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹אישורי העסקה 

 . 18/08/2022עד ליום   a.muni.ilmichrazim@herzliy ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז. ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,   -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(.    emailיש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון   
 

 ומסמכים נדרשים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות   -
 

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. 

 

 יצוע העבודה הנדרשת. תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לב -
 

 

 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. 
 
 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                                   

 
 עו"ד אהוד לזר                  

 מנכ"ל העירייה                                                                                                       
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