מועצה מקומית באר יעקב
לשכת סמנכ"ל
מינהל ומשאבי אנוש

מכרז מס' 10/21
לרכז מנהיגות נוער יישובי
למועצה המקומית באר יעקב ,דרוש רכז מנהיגות נוער יישובי לפי  100%משרה.
תיאור התפקיד:
•

ריכוז והפעלה של תכניות לפיתוח מנהיגות צעירה בישוב.

•

שותף בגיבוש מדיניות הפעולה בנוגע לפיתוח ,הקמה והפעלה של מנהיגות הנוער
ברשות.

•

אחראי על כל הנושאים הקשורים לתחום עליו הוא מופקד ,בתחום הרשות המקומית,
ומתאם בין כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו ברשות.

•

נושא באחריות כוללת על :הקמה והפעלה של מועצת התלמידים והנוער הרשותית.
הפעלת ,ליווי ,הכשרה והשמה של תכנית המד"צים .תיאום ,ליווי והרחבה של פעילות
תנועות הנוער וארגוני הנוער בישוב כולל תיאום עם מרכזי תנועות הנוער .הפעלה
והטמעה של תכניות ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער בהתאם למדיניות הרשות
המקומית

•

אחראי להפעלת שולחן מנהיגות עירוני המרכז את כל הגורמים והמסגרות העוסקות
בפיתוח מנהיגות נוער בישוב ,שותף בשולחן היישובי "הנוער בוחר בדרך כערך".

•

מבצע איסוף מידע ונתונים עדכניים של כלל בני הנוער ביישוב ,אחראי לניתוח
המידע ",איתור צרכים" בתחום הנושאים שבטיפולו.

•

מכין תכניות לתקצוב היחידה ואחראי לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות
הרשות.

•

מנהל משא ומתן עם גורמים שונים ומגייס משאבים.

•

מגייס וממיין את צוות הדרכה ,ומשבצו בעבודה בשיתוף עם מנהל יחידה /מדור/מחלקת
נוער וגורמי כוח אדם ברשות ובמשרד החינוך-מינהל חברה ונוער.

•

דואג להכשרתם של המדריכים ,מעריך ומלווה אותם במילוי תפקידם.

•

פועל בשיתוף פעולה ובהנחיותיהם של הממונים עליו ברשות ועל פי מדיניות משרד
החינוך – מינהל חברה ונוער.

דירוג:

חברה ונוער תואר ראשון – B.A.

השכלה:
תואר ראשון .עדיפות לתואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :חינוך בלתי פורמלי ,חינוך,
מדעי ההתנהגות ,מינהל חינוכי ,מדעי החברה.
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הכשרה:
השתתפות בקורס הכשרת רכזי מנהיגות ברשויות בן  120שעות ,תוך שנה מיום כניסתו
לתפקיד.
ניסיון:
 3שנות ניסיון בהדרכה .עדיפות לבוגרי מועצות תלמידים ונוער.
כפיפות:
למנהל מחלקת הנוער.
כישורים אישיים:
יכולת ניהול :תכנון ,ארגון ,הפעלה ,גמישות בזמן ,פיקוח ובקרה.
יכולת הכנה וניהול תקציב.
יכולת לקיים תקשורת מקדמת עם בני נוער.
בעל יכולת הדרכה והנחייה.
יכולת ליזום ולהפעיל תכניות ייחודיות בתחום פיתוח המנהיגות הצעירה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.
יכולת להקנות כלים חינוכיים וערכיים.
יכולת ראייה מערכתית ומסוגלות לעבודה בסביבה פוליטית.
יכולת עבודה בסביבה מתוקשבת.
רישיון לעיסוק בתפקיד:
"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך –
או הוצאה היתר הדרכה בשנה מתחילת התפקיד .
•
•
•
•
•

המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם
לא תאושר כאמור בצו.
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.
המועמד יעבור מיונים בחב' השמה – ככל ויידרש.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים ,המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך הלינק:
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3703&RF=114
עד לתאריך.2.5.21 :

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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