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  לשכת ראש המועצה

 003/2022מכרז חיצוני/פנימי מס'                                          
 360לתפקיד מנהל תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון                 

בהתאם לצו המועצות המקומיות סעיף עובדים , מכריזה המועצה המקומית גסר אל זרקא על  
 המשרה כדלקמן :  

 

   אגד פרדיס ג'סר אלזרקא  – 360מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון תיאור התפקיד : 

כפיפות מנהלית לראש הרשות או מנכ"ל הרשות המקומית באגד . כפיפות מקצועית      כפיפות:
  לממונה המחוזית של התכנית הלאומית במשרד הרווחה או משרד החינוך. 

 100%היקף משרה : 

 , חוזה אישי )דירוג, דרגה( 39-41דירוג ודרגה :  
 תיאור המשרה :  

 לי התכנית הלאומית ונהליה. מופקד על הנחלת התפיסה המקצועית במסגרת כל  •
דואג לפעולה סדירה ומועילה של המבנה הבין ארגוני של התכנית ברשות המקומית ולחיזוק   •

 הממשקים שבין המחלקות והארגונים השונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית.
דואג להטמעה, לחיזוק ולסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע, באופן שיאפשר מתן דגש  •

ננות בילדים וללמידה בה הרשות המקומית נעשית לצרכיהם ולשינויים החלים  להתבו 
 במצבם.

דואג לעידוד ולהרחבת השיח בין הגורמים השונים ברשות המקומית, המכוון להתמודד  •
באופן יעיל עם סוגיות ואתגרים שונים העולים בהקשר לצרכיהם של ילדים ובני נוער בסיכון  

 והוריהם. 

 תנאי סף : 

 השכלה:             

בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או על ידי המחלקה לשקילת   •
תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות,  

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

 :יון מקצועיניס

 שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.  4לפחות  •
שנות עבודה בניהול פרויקטים הכוללים ניהול תקציב, אחריות לתכנון וביצוע  3לפחות  •

 משימות, הובלת והנעת צוותים.
יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגונים וכן ניסיון בעבודה   •

 מערכות מידע ממוחשבות מורכבות. עם 

 ניסיון ניהולי:

 אנשים לפחות.  3שנים בניהול צוותים של  3יתרון לבעלי ניסיון של  •

 הבהרה :  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד .  

ולמייל של ראש   lishka@jisazzarqa.muni.il:   ניתן לשלוח קורות חיים למייל של מזכירות הרשות 
בשעה   26.01.2022ד'  וזאת עד ולא יאוחר מיום   morad.ammash@gmail.com המועצה בכתובת : 

12:00   

 בכבוד רב,                                                                                      

 מוראד עמאש                                                                                         

 ראש המועצה                                                                                                
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