
  

 

 

 

 

 הארכת  מכרז מס' 6/23

 ומנהיגות רשותי צים " מד רכז

 

 משרה.  100%רשותי לפי ומנהיגות   מד"צים  רכז לעיריית באר יעקב דרוש 

 

 תיאור התפקיד : 

 נושא באחריות כוללת על המד"צים ועל מדריכי המד"צים ביישוב ופועל על פי מדיניות

 היחידה לנוער ברשות. המחלקה לנוער, האגף או 

 מרכז ומנחה את צוות מדריכי המד"צים ברשות, ואחראי להשתלמותם בהתאם להנחיות.

 מתכנן את הפעילות השנתית של המד"צים, וגוזר ממנה את גרף ההכשרה לקורסי המד "צים ותוכניות 

 הקיץ. 

 מנחה בקורסי המד"צים ומשתלב בהדרכת קורסי המד"צים במחנות הקיץ. 

 לרמותיהם השונות ביישוב, ובין המוסדות והגורמים הפועלים בתחום  -בין המד "צים  מקשר ומתאם

 הנוער ביישוב ומחוץ ליישוב. 

 משבץ את המד"צים לעבודתם על פי צורכי המחלקה ובהתייעצות עם מדריכי המד"צים.

 חברה פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל 

 ונוער.

 ריכוז והפעלה של תכניות לפיתוח מנהיגות צעירה בישוב. 

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

 הקמה והפעלה של מועצת התלמידים והנוער הרשותית. 

 ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער בהתאם למדיניות הרשות המקומית.   הפעלה והטמעה של תכניות

 

 השכלה:

 תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה 

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ/ תעודת הנדסאי או טכנאי )תתוסף שנת ניסיון על 

 ודות אילו( הניסיון הנדרש לבעלי תע 

 

 

 

 



  

 

 

 

 הכשרה:

 שעות, תוך שנה מיום כניסתו לתפקיד.   120השתתפות בקורס הכוון לרכזי מנהיגות רשותיים בן 

 

 :ניסיון

 ,ניהול וארגון ,הפעלת פרויקטים חינוכיים  מד"ציםשנות ניסיון בתחומים הבאים :הדרכת  3

 במסגרות החינוך הבלתי פורמלי. 

 

 : כישורים אישיים

 ניהול , ארגון והפעלת צוות. יכולת  

 יכולת תכנון ותקצוב. 

 יכולת ניהול משא ומתן. 

 יכולת ליזום, לפתח ולבצע תוכניות חינוכיות. יכולת להדריך ולהנחות מדריכים. 

 יכולת להקנות כלים חינוכיים וערכיים.

 . יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

 כפיפות : 

 נוער וצעירים.אגף למנהל 

 :  בהתאם להשכלת המועמד דרגה חברה ונוער         : דרוג

בהתאם להוראות צו העיריות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי   •
ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי העירייה 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 תוך כדי תהליך ההרשמה.  •
 

 מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.*        
 

 קורות חיים, המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך לינק: 
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=9671&RF=5 

 . 17.3.23וזאת עד לתאריך: 
 

 בכבוד רב,
 

 יאיר ושדי 
 ומשאבי אנוש סמנכ"ל מינהל
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