
 

 

 28/10/2019תאריך:  

  גנים/ת רכזלתפקיד  -  201968/מס'  פומבימכרז 

, מכריזה בזה: עיריית 1979 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם  3בהתאם לסעיף 
 .בעיריית עפולה /ת גניםרכזעפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

  גנים./ת רכז המשרה 

 מינהלי / מח"ר. דירוג 

 .37-39/  7-9 דרגה

 100% היקף משרה

מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים  ריכוז תיאור התפקיד
 במסגרת הקדם יסודי.

 :עיקרי התפקיד

 מערך פעילות גני הילדים. ריכוז .א

 לגני הילדים.רישום ושיבוץ  .ב

 .הגנים קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך .ג

 .בגני הילדים מערך קייטנות הקיץ ריכוז .ד

 בניית, הכשרת והובלת צוותי סייעות וגננות. .ה

 אחריות להפעלת תכניות העשרה בגנים. .ו

 ביקורים קבועים בגני הילדים. .ז

 אחזקת מוסדות חינוך וציבור. עבודה ותיאום מול מינהלת .ח

 ביצוע משימות דומות ו/או אחרות בהתאם להנחיית הממונה. .ט
 

 דרישות וניסיון תנאי סף

 12  תעודת בגרות מלאה.  אושנות לימוד 
 לבעלי תואר אקדמאי בתחום החינוך. יתרון

 דרישות נוספות 

 עברית  ברמת שפת אם. -שפות 
 .OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

  
מאפייני העשייה 

הייחודיים 
 בתפקיד:

 שגרתיות. בלתי בשעות עבודה 

 ים רבים ברשות ומחוצה לה. מעבודה מול גור 

 .טיפול בו זמנית במספר נושאים 

 .התמודדות עם לחץ ושחיקה 

 .יכולת פתרון בעיות 
 .ראש מנהל החינוך כפיפות

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר  .1 הערות
 העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. 

עפולה,  47את הטפסים יש להגיש באגף משאבי אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין  .2



 

 

  .12:00שעה   14/11/2019,  תאריך חמישיקומה א', עד ליום 

 . 6520419-04או בפקס:  meytal@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.

 בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.  .4

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .5

 ,האתיופית, לנשים העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6
 מוגבלויות.. ולמועמדים בעלי
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