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 מכרז כ''א חיצוני מס' 18/61

 לתפקיד מדריך פרויקט מחוברים

 

 החינוך  אגף :היחידה

 פרויקט מחובריםמדריך  :תואר המשרה

דרגת המשרה 

 :ודירוגה

 י השכלה "חינוך ונוער עפ

 משרה  05% :היקף העסקה

 חיצוני  :סוג המכרז

 12-11התכנית מיועדת לטפל בבני נוער עולים בגילאי   :תיאור התפקיד
זולות ומקומות ציבוריים , המשוטטים ומתגודדים בלילות בגנים

 ,ונחשפים להתנהגויות סיכון או פוטנציאל להתנהגויות כאלה
, לפגוע בתפקודם הנורמטיבי במישור האישי אשר עלולות

 .לימודיהחברתי וה
 אחת מהשפות המאפיינת את בני הנוער העולים  ידיעת

 .פה העבריתשבנוסף ל( ריתאמה, רוסית)ות המתגודדים ברחוב
 עבודה , יכולת לעבודה בצוות מונחה, מכוונות חברתית גבוהה

 . במוקדי רחוב שוניםבשעות לא שגרתיות 
 על כל התהליך החל משלב המיפוי והאיתור דרך יצירת  אחריות

 .יישומה והמעקב אחרי התקדמותה, בניית תוכנית, קשר ואמון
 ודדות של בני הנוער בשעות התואמות את שעות ההתג פעילות

ובמידת הצורך בסופי השבוע , גם בשעות הערב והלילה, ביישוב
שעות אלו יתואמו ויסוכמו עם גורמי המקצוע ברשות  .ובחופשות

 .ותוך הלימה לצורך בני הנוער במקום
 מול מנהל התוכנית והמדריכים המקבילים תיאום הפעילות. 

 

 :תנאי סף

  

 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

 דת בגרות מלאה תעו 

 יתרון – היתר הדרכה 

 ניסיון בהדרכת נוער , עדיפות לבעל ניסיון ולימודים רלוונטיים
 .או ניסיון פיקודי
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 :דרישות נוספות 

 
  אישור מהמשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין

 .2551 –א "התשס, במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים
 

 ת כי לא פוטר ממוסד חינוכי מטעמים /הצהרה מאת המועמד
פדגוגיים וכי נסיבות פיטוריו מצדיקות מתן ניסיון בהעסקת 

 .המועמד בהדרכה
 

 רוסית או אמהרית ברמה גבוהה, עברית  -שפות. 
 

 
 

יינים מקצועיים מאפ

 :ייחודיים לתפקיד

 .יכולת עבודה בצוות רב מקצועי .1
 .יכולת עבודה עצמאית  .2
 .יוזמה .3
 .יחסי אנוש מעולים  .4
 .יכולת עבודה בתנאי לחץ .0
 .מוסר עבודה גבוה .6
 .מוטיבציה גבוהה .7
 .שבועפי הערב וסו, בשעות אחר הצהריים  עבודה .1

 

 מחלקת פרט מנהל :כפיפות

 .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד :הערה

 

בצירוף קורות , מאתר העירייה ידלהוראותו ניתן , ג טופס"המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע

   . 61:11בשעה     1111..1161 דות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך חיים ותעו

 

או  04-6478952/809. בטל ורורדיאנה ' בעירייה לגב ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

 .diana@nallit.org.ilבמייל 

 


