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מכרזחיצונימס'01/12
למשרהשללבורנט/יתבביתספרשיעגנון 
במנהלחינוך-עירייתנתניה 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות סעיף  8לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1888
א .תיאורהתפקיד :
 .1תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה
בתחומי החינוך מדעי מעשי לתלמידי בית הספר.
 .2ריכוז הפעילות במעבדה.
 .3אחריות לקיום סביבה בטיחותית במעבדה וניהול הציוד והרכש של המעבדה.
 .4כל מטלה שתוטל ע"י הממונים.
ב .הכישוריםהנדרשים :
 .1בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים בחוץ לארץ בתחומי המדעים .לחילופין :תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה,
הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם .לחילופין :תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה,
הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
 .2עברית ברמה גבוהה ,יחסים בינאישיים טובים ,היכרות עם תוכנות .OFFICE
 .3היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א
.2001
 .4מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :
א .עבודה שיש בה לעיתים  :רעש ,חום ,ריח ,סיכונים פיזיים.
ב .הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות המעבדה.
ג .שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.
 .5עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי .העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם
נתקיים אחד מאלה :
א .הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
ב .הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש
כעובד חינוך.
ג .הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים
הדרגההמוצעת:37-39בדרוגלבורנטים.
היקףמשרה: 100%.
כפיפות:מנהל/תבי"סשיעגנון .

שאלון אישי למועמד בצרוף קורות חיים מודפסים ותמונת פספורט של המועמד/ת ותעודות המעידות על השכלה
יש להגיש לאגף משאבי אנוש עד יוםשלישי.11.01.2012
שאלון אישי למועמד ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  ,6נתניה או באתר האינטרנט העירוני
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל ,avih@netanya.muni.il
בפקס  ,08-8820583 :בדואר  :רחוב הצורן  6נתניה.
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