
 

 

 21/2/0101: תאריך
 

 062מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון לתפקיד   - 0202/4מכרז פומבי מס' 
 

 , מכריזה בזה:2191 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 .361מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון עיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

 
 .361מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  המשרה 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 789/ חוזה אישי בדירוג  31-12מח"ר  דירוג

 .משרה 022% היקף משרה
הלאומית ברשות המקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי להבטיח ראיה מנהל/ת התכנית  תיאור התפקיד

כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית באופן שיטתי, שיתופי, מקצועי, חדשני, 
 אתי ובמסגרת ההנחיות, הדרישות והנהלים של מטה התכנית הלאומית המתפרסמים מעת לעת.

 ר התפקיד:תיאו

  .מופקד/ת על הנחלת התפיסה המקצועית במסגרת כללי התכנית הלאומית ונהליה 

  דואג/ת לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין ארגוני של התכנית ברשות המקומית ולחיזוק הממשקים
 שבין המחלקות והארגונים השונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית.

  דואג/ת להטמעה, לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע, באופן שיאפשר מתן דגש להתבוננות בילדים
 לצרכיהם ולשינויים החלים במצבם. נעניתוללמידה בה הרשות המקומית 

  דואג/ת לעידוד ולהרחבת השיח בין הגורמים השונים ברשות המקומית, המכוון להתמודד באופן יעיל עם
 ים שונים העולים בהקשר לצרכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון והוריהם.סוגיות ואתגר

  אחראי/ת להכין ולהגיש תכנית יישוביות, הצעות לשינוי תכניות ודיווחים תקופתיים על הקמה ויישום
 המענים לוועדה המחוזית, בתיאום מנהל התכנית במחוז והממונה על " התחלה טובה".

 המקצועיים ביישובים הפועלים לקידום ילדים ובני נוער בסיכון, ולפעול  אחראי/ת לתאם בין כל הגורמים
 לאיגום ולגיוס משאבים על מנת להמשיך ולפתח מענים בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו.

 
 השכלה ודרישות מקצועיות: תנאי סף 

 להערכת תארים  בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה

אקדמיים בחוץ לארץ במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, 

 פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך, קרימינולוגיה, בריאות הציבור, מדיניות ציבורית.

 דרישות ניסיון:

 :ילדים ונוער בסיכון.בעבודה עם שנים לפחות,  1ניסיון מקצועי של  ניסיון מקצועי 

  שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע משימות, הובלה  3לפחות

 והנעת צוותים.

 תרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן ניסיון בעבודה עם מערכות י

 מידע ממוחשבות מורכבות.

  :אנשים לפחות. 3שנים בניהול צוותים של  3יתרון לבעלי נסיון של ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות:

  תוכנות היכרות עם  –יישומי מחשבoffice .ואינטרנט 

  עברית ברמת שפת אם. –שפות 

 

מאפייני עשייה 
ייחודיים 

 בתפקיד

 .צורך בעבודה עם גופים נוספים רבים 

 .עבודת צוות ויכולת גישור 

  מחוץ ליישוב המרכז לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים.נדרשות נסיעות 

 כפיפות מנהלית: ראש הרשות המקומית או מנכ"ל הרשות המקומית. כפיפות

 כפיפות מקצועית: ממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך.



 

 

 
 
 
 

 

 

, אנוש או להוריד באתר העירייה משאבי באגף לקבל ניתן אותם טפסים גבי על ורק אך להגיש יש למכרז בקשות .2 הערות

 והמלצות. ת/המועמד כישורי על המעידות ותעודות חיים קורות בצירוף

 , עפולה 19 חנקין יהושע' רח, העירייה בבניין באגף משאבי אנוש להגיש יש המועמדות את .0

 .20:11 בשעה  01/2/0101  רביעיליום  עד   

 . 6701121-11או בפקס:  meytal@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3

 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת. 

 . לדיון תובאנה לא המועמד כישורי על המעידות והתעודות המסמכים כל ללא שתגענה בקשות .1

 . נקבה ללשון גם הכוונה, זכר בלשון התפקיד רתיאו מפורט בו מקום כל .7

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

 .מוגבלויות

mailto:meytal@afula.muni.il

