מכרז מס' 28/22
מדריך מדצים רשותי
לעיריית באר יעקב דרוש מדריך מד"צים רשותי לפי  50%משרה.
תיאור התפקיד :
מאתר ומגייס בני נוער להשתתף כחניכים בקורס מד"צים (מדריכים צעירים)
מתכנן ומנהל את קורס המד "צים המוסדי ,על בסיס הנחיות רכז המד"צים הרשותי
מנחה ומדריך בקורס המד"צים המוסדי ומשתלב בהדרכת קורסי המד"צים הנערכים במחנות
הקיץ ,יוצא ומשתתף עם המד"צים בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב כגון :טיולים ,כנסים ומחנות.
מנחה את המד"צים הוותיקים ואחראי על תכנון ובקרה של עבודתם המעשית בשטח מבחינה ארגונית
וחינוכית.
מעבד ומפתח תוכני הדרכה עבור המד"צים החדשים והוו תיקים ועורך להם השתלמויות.
מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה.
משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ,בהשתלמויות ולוקח חלק בתכנון
ובהפעלת אירועים מרכזיים.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה
ונוער.
דרישות התפקיד:
בוגרי  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית .יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון
אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ או סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים משנה שנייה.
תינתן עדיפות לבעלי תעודת מדריך מוסמך  /תעודת בוגר קורס הכוון מינהל חברה ונוער  /תעודת
עובד חינוך  /תעודת הוראה.
השכלה:
בוגרי  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית .יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון
אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ או סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים משנה שנייה.
תינתן עדיפות לבעלי תעודת מדריך מוסמך  /תעודת בוגר קורס הכוון מינהל חברה ונוער  /תעודת
עובד חינוך  /תעודת הוראה.
הכשרה:
השתתפות בקורס הכוון לרכזי נוער מד"צים בן  120שעות ,תוך שנה מיום כניסתו לתפקיד.

ניסיון:
ניסיון של  2שנות הדרכה כמדריך צעיר במסגרת מד"צים רשותיים או תנועת/ארגון נוער  ,כמדריך
במסגרות חינוך או צבא או שירות לאומי או שירות אזרחי ,בהדרכה ישירה של בני נוער.
כישורים אישיים:
יכולת להכין ולבצע תכנית חינוכית.
יכולת להדריך ולהנחות מד"צים.
יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
יכולת להקנות כלים חינוכיים וכלים ערכיים ולהעשיר את תוכני הפעילות של המד"צים.
יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ,ובשעות הערב
רישיון לעיסוק בתפקיד:
"קבלת היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער ,עד  12חודשים מיום כניסתו לתפקיד ,תוך התחייבות
להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער עד תום תקופה זו.
כפיפות :
למנהל מחלקת הנוער והצעירים.
דרוג :חברה ונוער

דרגה :בהתאם להשכלת המועמד

•

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 יענו.

•

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד

•

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 לינק:
RF=114&FC=6883&https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133

וזאת עד לתאריך.1.7.22 :
בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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